
IJmuiden Ver Alpha 
Informatiebijeenkomst 

Bemaling en verzilting 



19.00 uur  Inloop 

19.30 uur  Welkom, voorstelronde en rolverdeling 

19.40 uur  Projectupdate: stand van zaken 

19.50 uur  Bemaling en verzilting: algemene uitleg 

20.00 uur  Bemaling en verzilting: presentatie onderzoek 

20.45 uur  Monitoringsplan waterkwaliteit 

21.00 uur  Einde plenaire gedeelte 

 

Programma 



IJmuiden Ver Alpha 
Voorstelronde en rolverdeling 

Johanna Breuning, TenneT 



Ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

Beslist waar windmolenparken worden aangelegd binnen de daarvoor aangewezen windenergiegebieden op zee en via welke 

route ze worden aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. Ook coördineert EZK het vergunningentraject en  

is verantwoordelijk voor het opstellen van het Rijksinpassingsplan voor het net op zee. 

 

TenneT 

Uitvoerende partij, ook verantwoordelijk voor het aanleveren van plannen en gegevens ten behoeve van vergunningverlening. 

 

Waterschap 

Toetsende rol als vergunningverlener met betrekking tot  onder andere het kruisen van waterkeringen, watergangen en 

waterwegen, alsook het onttrekken van grondwater en lozen van water. 



IJmuiden Ver Alpha 
Projectupdate 

Coco Smits, TenneT 



15 juli 2021 C1 - Publieke Informatie 

Waar staan we? 

• Kennisgeving voornemen maart 2019 

• Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

augustus 2019 

• Integrale Effectenanalyse juni 2020 

• Voorkeursalternatief november 2020 

• Voorbereidingsbesluit april 2021 

• Indienen vergunningaanvragen augustus 2021 

• Ontwerp besluiten 4e kwartaal 2021 

• Definitieve besluiten 2e kwartaal 2022 

• Start uitvoering 2024 

• In gebruikname 2028 

 

 

 

 



15 juli 2021 C1 - Publieke Informatie 

Netconcept Net op zee IJmuiden Ver Alpha 



15 juli 2021 C1 - Publieke Informatie 

Activiteiten na keuze voorkeursalternatief (VKA) tot nu 

1. Uitwerken voorkeursalternatief 

2. Diverse onderzoeken 

3. Gesprekken met grondeigenaren, grondgebruikers en overheden  

4. Voorontwerp inpassingsplan en concept landschapsplan 

5. Voorbereiden vergunningen 

6. Voorbereiden aanbesteding 



15 juli 2021 C1 - Publieke Informatie 

Wijzigingen ten opzichte van voorkeursalternatief (VKA) 

1. Veerse Gatdam 

2. Veerse Meer 

3. Landtracé 

4. Kabelconfiguratie 

 

 



15 juli 2021 C1 - Publieke Informatie 

Wijzigingen ten opzichte van voorkeursalternatief (VKA) 

3. Landtracé 

 

 

 



15 juli 2021 C1 - Publieke Informatie 

Wijzigingen ten opzichte van voorkeursalternatief (VKA) 

3. Landtracé 

 

 

 



15 juli 2021 C1 - Publieke Informatie 

Wijzigingen ten opzichte van voorkeursalternatief (VKA) 

4. Kabelconfiguratie 

 

 

 



15 juli 2021 C1 - Publieke Informatie 

Varianten Sloekreek 

Afweging op basis van resultaten MER, 

Omgeving, Grondonderzoeken (Techniek) 

en Kosten  

 

Keuze najaar 2021 



Bemaling en verzilting 

Algemene uitleg 

Johanna Breuning, TenneT 





Bemaling en verzilting 

Presentatie onderzoek 

Wiecher Bakx, Arcadis 



Wat komt vandaag aan bod? 
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1. Inleiding 

• Toelichting op studie 

• Modelopzet 

• Toelichting op bemaling 

• Toelichting op verzilting 

2. De ingreep 

• Wat en waar wordt er met betrekking tot grondwater gedaan? 

3. Effect op de grondwaterstanden 

• Hoeveelheden onttrokken water 

• Invloedgebied verlaging 

4. Effect op zoet-zout 

• Effect aan maaiveld 

• Effect zoet-brak grensvlak 

• Herstel 

5. Effecten beperken 



Opzet bemalings- en verziltingsstudie 
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Wat brengen we in beeld in het MER? 

Gevolgen van de aanleg van het kabeltracé op land: 

 

Grondwaterstanden 

• Verlaging grondwaterstanden 

• Inschatting bemalingsdebieten 

 

Verzilting 

• Verandering zoet-brak en brak-zout grensvlak 

• Verandering zout concentraties aan maaiveld 

• Herstel van de concentraties 

 

 

 



Modelopzet 

24/9/21 © Arcadis 2021 19 

• Vereenvoudigde weergave van de realiteit 

• Hydrologische jaar 2015 

 

• Input gegevens 

• Dinoloket  ondergrond (GeoTOP, REGIS) en peilbuisgegevens 

• Deltares  zoutconcentraties (FresHEM) 

• Rijkswaterstaat  waterpeilen en bodemhoogte grote wateren  

• Waterschap Scheldestromen  watergangen (peil/bodemhoogten) 

• Alterra  buisdrainage 

• KNMI  rasterdata voor gemiddeld gekozen jaar (2015) 

 

• Waterschap en provincie zijn in het proces van modelontwikkeling betrokken  

Model 

Ondergrond 

Watersysteem 

Zoutconcentraties Neerslag 

Buisdrainage 

Kalibratieslagen 

Uiteindelijke 

model 

Grondwaterstanden 

Debieten 

Zoutconcentraties 

input 

output 

Meetgegevens 



Toelichting bemaling 

24/9/21 © Arcadis 2021 20 

 

Effect bemaling afhankelijk van: 

 

• Diepte grondwaterstand onder het oppervlak: hoe 
hoger de grondwaterstand, hoe verder deze moet 
worden verlaagd en hoe meer er moet worden 
bemalen 

• Ondergrond: (zand = effect groter gebied; klei/veen = 
effect kleiner gebied) 

• Aanwezigheid van oppervlaktewater in de omgeving  

• Onttrekkingen in de omgeving 

• Het seizoen en weer 

We bemalen om de grondwaterstand te verlagen om zo de werkzaamheden droog uit te kunnen voeren. 

 



Toelichting bemaling: 
Huidige grondwaterstanden 
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21 

Midden  

(Sloekreek) 

Noord 

Zuid 



Toelichting bemaling: Ondergrond 

24/9/21 © Arcadis 2021 22 

Ontgraving 

(2,2 m-mv) 

Ontwatering 

(2,5 m-mv) 

Sloekreek A58 Veerse Meer Borssele 



Toelichting verzilting 
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• Aan maaiveld is meestal zoet water aanwezig. 

• Bij het bemalen wordt dit zoete water 
onttrokken. 

• Met het onttrekken van het zoete water komt 
het diepere brakke en zoute water omhoog. 

• Hier wordt de ondergrond dus zouter en 
spreken we van verzilting. 

• Na aanleg en het stoppen van de bemaling zal 
de verdeling zich herstellen. Het zoete water 
wordt aangevuld door regen en het zoute 
water zakt weer dieper weg. 

• Om dit effect te beperken wordt het onttrokken 
zoete water het liefst lokaal geloosd in het 
oppervlaktewatersysteem zodat dit water weer 
terugkomt in de ondergrond. 



Toelichting verzilting: huidige 
zoet en zout water verdeling 
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Veerse Meer Sloekreek (west) A58 

mg Cl/l 



Toelichting verzilting: huidige 
zoet en zout water verdeling 
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Veerse Meer Sloekreek (oost) A58 

mg Cl/l 



Toelichting verzilting: huidige 
zoet en zout water verdeling 
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Converterstation/ 

380 kV-station Borssele 

Ten zuiden van Sloekreek 

(Westhofhaven) 

mg Cl/l 



Uitgangspunten 
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• Aanleg deels middels open ontgraving en deels middels 
gestuurde boringen 

• Omvang van de ontgraving: 

• Bemaling in segmenten (1.200 m) 

• Segment bemalen voor een periode van 28 dagen 

• Overlap van bemaling van 2 weken aangenomen voor de 
segmenten (worst-case) 

 



Effect grondwaterstand 
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Effect grondwaterstand 

24/9/21 © Arcadis 2021 29 

Noordelijk deel kabeltracé: 

 

• Verlaging van de grondwaterstanden 

• Effecten in het noorden het meest verspreid door de zandige 
bovengrond 

• Ten zuiden van de A58 is de verlaging meer lokaal 

 

• Gemiddeld over het hele tracé wordt 74 m3/uur onttrokken  
per segment van 1200 m 

 

 



Effect grondwaterstand 
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Middendeel kabeltracé 

• Verlaging van de 
grondwaterstanden 

• Effecten langs westzijde 
Sloekreek groter 

 



Effect grondwaterstand 
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Zuidelijk deel kabeltracé 

• Verlaging van de grondwaterstanden 

• Spreiding van de verlaging varieert sterk 
door de wisselende ondergrond 

 



Effect verzilting:  
verandering concentratie maaiveld  
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Effect verzilting: concentratie aan maaiveld 
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Huidige situatie   Verandering concentratie aan maaiveld 

 
Noordelijk deel kabeltracé 

 



Effect verzilting: concentratie aan maaiveld 
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Huidige situatie     Verandering concentratie aan maaiveld 

 

Midden deel kabeltracé 



Effect verzilting: concentratie aan maaiveld 
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Huidige situatie   Verandering concentratie aan maaiveld 

 
Zuidelijk deel kabeltracé 

 



Effect verzilting:  
verandering zoet-brak en brak-zout 
grensvlakken  
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Effect verzilting: zoet-brak grensvlak 
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Huidige situatie   Verandering zoet-brak grensvlak 

Esri

±
0 440 880220

Meter

Landtracé

boring

mantelbuis

open ontgraving

zinker

Zoetwatervoorkomens

Zoet-brak grensvlak - 150 mg/l (m-mv)

Boven maaiveld/oppervlaktewater

0 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

Esri

±
0 440 880220

Meter

Landtracé

boring

mantelbuis

open ontgraving

zinker

Zoetwatervoorkomens

Zoet-brak grensvlak - 150 mg/l (m-mv)

Boven maaiveld/oppervlaktewater

0 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

Noordelijk deel kabeltracé 

 



Effect verzilting: brak-zout grensvlak 
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Huidige situatie   Verandering brak zout grensvlak 

Esri

±
0 500 1000250

Meter

Landtracé

boring

mantelbuis

open ontgraving

zinker

Zoetwatervoorkomens

Brak-zout grensvlak - 1000 mg/l (m-mv)

Boven aan maaiveld/oppervlaktewater

0 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

Esri

±
0 500 1000250

Meter

Landtracé

boring

mantelbuis

open ontgraving

zinker

Zoetwatervoorkomens

Brak-zout grensvlak - 1000 mg/l (m-mv)

Boven aan maaiveld/oppervlaktewater

0 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

Noordelijk deel kabeltracé 

 



Effect verzilting: zoet-brak grensvlak 
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Huidige situatie     Verandering zoet-brak grensvlak 

 

Esri

±
0 500 1000250

Meter

Landtracé

boring

mantelbuis

open ontgraving

zinker

Zoetwatervoorkomens

Zoet-brak grensvlak - 150 mg/l (m-mv)

Boven aan maaiveld/oppervlaktewater

0 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

Midden deel kabeltracé 

 



Effect verzilting: brak-zout grensvlak 
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Huidige situatie     Verandering brak zout grensvlak 

 

Esri

±
0 500 1000250

Meter

Landtracé

boring

mantelbuis

open ontgraving

zinker

Zoetwatervoorkomens

Brak-zout grensvlak - 1000 mg/l (m-mv)

Boven aan maaiveld/oppervlaktewater

0 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

Midden deel kabeltracé 

 



Effect verzilting: zoet-brak grensvlak 
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Huidige situatie   Verandering zoet-brak grensvlak 

Esri

±
0 530 1060265

Meter

Landtracé

boring

mantelbuis

open ontgraving

zinker

Zoetwatervoorkomens

Zoet-brak grensvlak - 150 mg/l (m-mv)

Boven aan maaiveld/oppervlaktewater

0 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

Zuidelijk deel kabeltracé 

 

Esri

±
0 440 880220

Meter

Landtracé

boring

mantelbuis

open ontgraving

zinker

Zoetwatervoorkomens

Zoet-brak grensvlak - 150 mg/l (m-mv)

Boven maaiveld/oppervlaktewater

0 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50



Effect verzilting: brak-zout grensvlak 
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Huidige situatie   Verandering brak zout grensvlak 

Esri

±
0 500 1000250

Meter

Landtracé

boring

mantelbuis

open ontgraving

zinker

Zoetwatervoorkomens

Brak-zout grensvlak - 1000 mg/l (m-mv)

Boven aan maaiveld/oppervlaktewater

0 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

Esri

±
0 500 1000250

Meter

Landtracé

boring

mantelbuis

open ontgraving

zinker

Zoetwatervoorkomens

Brak-zout grensvlak - 1000 mg/l (m-mv)

Boven aan maaiveld/oppervlaktewater

0 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

Zuidelijk deel kabeltracé 

 



Effect verzilting: herstel 
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Resultaten verzilting:  
herstel zoet-brak grensvlak  
noordelijk deel kabeltracé 
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Vergelijkbaar beeld voor zout-brak grensvlak 

 

De concentraties aan maaiveld herstellen zich snel  

(maar op enkele locaties duurt het herstel meer dan een jaar)  

1 jaar 2 jaar 

5 jaar 10 jaar 

20 jaar 



Resultaten verzilting:  
herstel zoet-brak grensvlak  
midden deel kabeltracé 
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Variant Sloekreek Oostpolder 

 

Vergelijkbaar beeld voor zout-brak grensvlak 

 

De concentraties aan maaiveld herstellen zich snel 

(maar enkele locaties duurt het herstel meer dan een jaar) 

1 jaar 2 jaar 

5 jaar 10 jaar 

20 jaar 



Resultaten verzilting:  
herstel zoet-brak grensvlak  
midden deel kabeltracé 
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Variant Sloekreek West 

 

Vergelijkbaar beeld voor zout-brak grensvlak 

 

De concentraties aan maaiveld herstellen zich snel  

(maar enkele locaties duurt het herstel meer dan een jaar) 

1 jaar 2 jaar 

5 jaar 10 jaar 

20 jaar 



Resultaten verzilting:  
herstel zoet-brak grensvlak  
zuidelijk deel kabeltracé 
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Vergelijkbaar beeld voor zout-brak grensvlak 

 

De concentraties aan maaiveld herstellen zich snel  

(maar enkele locaties duurt het herstel meer dan een jaar)  

1 jaar 2 jaar 

5 jaar 10 jaar 

20 jaar 



Effecten beperken 
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• In afstemming met het Waterschap Scheldestromen.  
 

• Onttrokken zoet water lokaal terugbrengen en niet afvoeren!  

• Via retourputten in de ondergrond injecteren 

• Via (tijdelijke) infiltratiesloten 

 

• Onttrokken zout water 

• Afvoeren (niet lozen in zoet oppervlaktewatersysteem) 

• Retourneren ín reeds zoute ondergrond  
 

• Inzet van retourbemaling 

• Beperkt het invloedsgebied 

• Wel een toename van hoeveelheid 

• Effectiviteit hangt af van bodemsamenstelling 
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Vragen? 



Waterkwaliteit 
Monitoringsplan 

Mark Esters, TenneT 

Let op: Monitoringsplan is ten tijde van de informatiebijeenkomst d.d. 15 september 2021 in concept.  

Informatie en kaartmateriaal kan in een later stadium nog wijzigen. 



Het vastleggen van de huidige, geohydrologische situatie in de omgeving van het  
VKA-tracé en het kwantificeren van mogelijke veranderingen in de grondwaterstanden en 
zoutconcentraties. 

 

Om dit doel te behalen zijn vier meetdoelen geformuleerd: 

  

1) Vastleggen van referentiesituatie voorafgaand aan aanleg van VKA-tracé 

2) Systeemkennis t.b.v. (geo)hydrologie en (geo)techniek 

3) Monitoring effecten door aanleg van VKA-tracé op (geo)hydrologische situatie: 
a) Verandering in grondwaterstand 

b) Verandering in zoutconcentraties van grondwater 

4) Valideren van eventuele klachten uit omgeving (verdroging, verzilting, zetting, etc.). 
a) Constateren en acteren indien er ongewenste effecten zijn die niet voorzien waren 

b) Monitoring vergunningseisen Waterschap 

 

Monitoringsplan: doel 



Plaatsing peilbuizen  
o Juiste plaatsing  

o Langdurige plaatsing met mogelijk hinder voor gebruiker 

o Toegang tot peilbuis 
 

Afstemming met verschillende partijen 
o Eigenaren / gebruikers 

o Waterschap 

 

 Metingen digitaal uitlezen 
o Telemetrie 

o Gegevens digitaal beschikbaar maken 

 

Duur meting 
o Start meeting ruim voor start werkzaamheden 

o Einde ruim na aanleg kabel, als er weer stabiliteit is 

o Afstemmen of peilbuizen weggehaald worden of overgedragen 

 

Monitoringsplan: aandachtspunten 



Monitoringsplan 



Monitoringsplan 



Bedankt voor uw aandacht! 

www.tennet.eu  


