
Temmen van brakke kwel ? 

vergadering van de bewonersvereniging van de Horstermeer  

het NERA-gebouw, Horstermeer, 3 februari 2016 



Geohydrologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam 

  vooral grondwater: kwantiteit & kwaliteit 

  afgestudeerd  
 

Waterbeheer aan de Landbouwuniversiteit Wageningen 

  vooral oppervlaktewater: kwantiteit & kwaliteit  (Cultuurtechniek) 

  1,5 jaar aan bijvakken 
 

5 jaar bij ingenieursbureau Witteveen+Bos 
   

8,5 jaar bij Waternet 

  bronhydrologie voor drinkwater 

  hydrologie voor het landelijk & stedelijk gebied 
 

promotie-onderzoek aan de Technische Universiteit Delft 
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verkoopt,  
's avonds om 7 uur, 

24 december 1877 
Jonkheer Willem van Loon, 

Kamerheer & Jager v.d. Koning, 
uit 's Graveland 

aan Hendrik Christiaan  
van der Houven van Oordt,  

fabrikant uit Apeldoorn 



de Horstermeer, 
groot 616 hectare,  

16 aren en 89 centiare 

voor 94.800 gulden 



8 januari 1881 
oprichting van de Burgerlijke Maatschap tot Exploitatie van de 

Horstermeer door Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt 
uit Apeldoorn en Evert Vas Visser uit Heerde 







1885 - 1895 
dagboeken van  

D.J. van Ewijck van de Bilt, 
opzichter 

30 juni 
  sloten krozen                   8 man  
  grasmaaien en hooien 14 man 
  griend wieden               23 man 

eerste kopers 
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  kwel           14 mm/d 
 
  totale uitgeslagen hoeveelheid  36 Mm3/j 
           door grote gemaal           32 Mm3/j 
           door ANKO-gemaal         4 Mm3/j 
   
  brak    16%       5,7 Mm3/j       2550 mg/l  
  zoet    84%     30,3 Mm3/j           90 mg/l 
 
  concentratie bij grote gemaal    528 mg/l 
 



 

  totale vracht chloride: 17.000 ton per jaar 
 
 
 

       60 tankwagens zeewater per dag 
 
 
 
 

  totale vracht sulfaat:     2.000 ton per jaar 
 
 
 

       



 

  totale vracht chloride: 17.000 ton per jaar 
 
 
 

       60 tankwagens zeewater per dag 
 
 
 
 

  totale vracht sulfaat:     2.000 ton per jaar 
 
 
 

       
  brakke deel       debiet 16%         5,7 Mm3/j 
          vracht chloride  
     vracht sulfaat 
  

  zoete deel    debiet 84%       30,3 Mm3/j 
     vracht chloride  
     vracht sulfaat 

85 % 

15 % 
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Weesp 



Uitermeer 



Hinderdam 



Nigtevegt 









53 km rivier met 440 arken 

2,5 miljoen kuub bagger 

5.000 transportschepen 

70 miljoen euro 

eind 2015 klaar 
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Horstermeer 

brak grondwater 



voeding 
1000 m3/uur 
2550 mg/l 

permeaat 
500 m3/uur 
0 mg/l 

recovery = 50 % 

concentraat 
500 m3/uur 
5100 mg/l 



bestemming permeaat 

• ter vervanging van een deel van het ruwe water dat momenteel           

uit de Bethunepolder wordt ingenomen 

• voor extra productie die PWN en/of Vitens aan Waternet zal vragen    

ter vervanging van hun winningen aan de voet van de Heuvelrug      

en/of voor de nieuwbouw in de Bloemendalerpolder  

• ter vervanging van het ruwe water uit het Amsterdam-Rijnkanaal 



bestemming concentraat 

• naar RWZI Weesp eenvoudig zuiveren,                  

verdunnen met effluent en op ARK lozen 

 

 





bestemming concentraat 

• naar RWZI Weesp eenvoudig zuiveren,                  

verdunnen met effluent en op ARK lozen 

• concentraat op het riool van Amsterdam ? 

• combinatie, met zoveel mogelijk concentraat op het riool ?    

• RWZI Weesp niet vernieuwen, maar aansluiten op het riool van A'dam ZO ? 

• A'dam ZO naar RWZI Weesp ? 
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uitdagingen                  (1/2) 

• hoewel dit concept kan bijdragen aan het oplossen van de hydro-

logische problemen in en om polder, moeten wijzelf én de bewoners 

daar wel van worden overtuigd, bijvoorbeeld met veldproeven 

• de grondwaterstand bij de bebouwing mag niet worden verlaagd 

• de winning en verwerking van de brakke kwel is op te vatten als een 

ketting die zo sterk is als de zwakste schakel; dit maakt het systeem  

kwetsbaarder dan afzonderlijke systemen 

• het vergt een flinke investering, die lastig te faseren is 



uitdagingen                  (2/2) 

 Rijkswaterstaat moet toestaan dat het concentraat (deels)                

wordt geloosd bij de RWZI Weesp... 

• ... en/of het concentraat moet (deels) kunnen worden geloosd              

op het rioolstelsel van Amsterdam 

• moet er een beschermingszone komen voor het intrekgebied ? 

• het is nog nooit gedaan, dus mogelijk zien we iets over het hoofd 
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baten Watersysteem                                                                                         (1/2) 

• interne verzilting wordt bij de bron aangepakt en significant beperkt:   

geen chloride en sulfaat vracht vanuit de Horstermeer op de Vecht 

• geen risico op brak water uit de Horstermeer dat naar het zuiden trekt 

• minder water uit het Markermeer nodig voor doorspoelen van de 

Horstermeer en wegdrukken van de brakke kwel op de Vecht 

• zoete kwel van de Horstermeer wordt bron van zoet water voor heel  

het gebied en ook dat spaart water uit het Markermeer 







baten Watersysteem                                                                                         (2/2) 

• meerwaarde voor de huidige investeringen, zoals baggeren van                

de Vecht, RWZI Horstermeer en andere KRW-maatregelen 

• meer gemaalcapaciteit 

• eventueel vanuit Bethune meer water voor Loosdrechtse Plassen 

• meer zoete kwel als PWN en/of Vitens minder grondwater aan              

de voet van de Heuvelrug wint  





baten Drinkwater 

• een extra bron van onberispelijke kwaliteit 

• ter vervanging van of aanvulling op bestaande bronnen  

• op deze nieuwe bron ligt geen claim van andere partijen 

• door RO een nog betere waterkwaliteit op Weesperkarspel 

• besparing op kosten, onderhoud en energie* doordat de ontharding  

      op Weesperkarspel uit kan  (bij 9 Mm3/j aan permeaat) 

       * ± 5 % van de totale CO2-uitstoot van Waternet 

 



baten Rijkswaterstaat  /  Nederland 

• minder water uit het Markermeer nodig 

• lozing van de zoutvracht op het Amsterdam-Rijnkanaal wordt iets meer   

naar het noorden verplaatst 

• indien (een deel van) het concentraat op het riool in Amsterdam gaat 

dan minder zoutlast op het Amsterdam-Rijnkanaal 





baten elke delta ter wereld 

• het winnen van brak grondwater voor de drinkwatervoorziening is         

in potentie een instrument om interne verzilting te beperken en om 

mondiaal aan de groeiende drinkwatervraag te voldoen ! 
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1. Veldonderzoek        - waterkwaliteitsmetingen 
     - geofysisch onderzoek 
     - locatie veldproef bepalen 
      duur: ± 1 jaar 

2. Veldproef    - proefput boren & peilfilters plaatsen 
     - kleine RO-installatie in een container 
     - leidingen 
      duur: ± 2 jaar 

3. 1e opschaling    - oppompen en afvoeren van alle brakke kwel 
      duur: ± 3 jaar 

4. 2e opschaling    - oppompen en afvoeren brakke en deel zoete kwel  

       (of  ander zoet water, bijvoorbeeld uit de Bethune) 
      duur: ± 3 jaar 
  

Tussen elke fase:  go or no-go ! 



Frank Smits 
 

productielocatie Leiduin 

Vogelenzangseweg 21 

2114 BA  Vogelenzang 
 

hoofdkantoor 

Korte Ouderkerkerdijk 7 
1096 AC  Amsterdam 
 

020 608 75 46          

06 532 714 39 
 

frank.smits@waternet.nl 


