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1. Inleiding en aanleiding 

De subwerkgroep verzilting vindt digitaal plaats op donderdag 15 april van 19.30 tot 22.00. Het doel van deze sub-

werkgroep is om deelnemende grondeigenaren, omgevingspartijen en bevoegde gezagen te informeren over de stand 

van zaken van het verziltingsonderzoek, onduidelijkheden hierover weg te nemen en wensen en/of zorgen over verzilting 

te horen.  

De avond start met een voorstelrondje. Tijdens de voorstelronde noemt een aantal deelnemende grondeigenaren, 

eveneens lid van LTO Noord, dat zij niet begrijpen dat deze avond doorgaat. Gezien er op bestuurlijk niveau tussen het 

ministerie van EZK, LTO Noord en TenneT nog geen overeenstemming is over de werkgroepen landbouw. De 

grondeigenaren zien graag dat deze sub-werkgroep geannuleerd wordt en pas na de bestuurlijke overeenstemming van 

start gaat.  

 

Diana Scheer, omgevingsmanager voor het project Ten noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW) van TenneT, licht 

toe dat dit overleg is gepland om naast de leden van LTO, ook niet-leden en bevoegde gezagen te informeren over het 

verziltingsvraagstuk en het huidige plan van aanpak. Hierover hebben verschillende gesprekken en mailwisselingen 

plaatsgevonden met LTO Noord. LTO Noord heeft aangegeven een eigen werkgroep Landbouw op te richten. Met LTO 

Noord is besproken om voorlopig allebei deze sporen te volgen. Gemeente Het Hogeland geeft aan dat zij als bevoegd 

gezag maar ook als grondeigenaar deelnemen aan deze werkgroep. Hetzelfde geldt voor het Waterschap 

Noorderzijlvest, waarvan waterwegen worden gekruist. Het belang van gezamenlijk optrekken wordt benadrukt, juist 

omdat er gedeelde belangen zijn en de kruisbestuiving tussen grondeigenaren, gemeente Het Hogeland en het 

Waterschap waardevol is. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.  

 

Besloten wordt om de sub-werkgroep door te laten gaan. De LTO-leden zijn het hier niet mee eens en verlaten de 

sessie. 

 

2. Toelichting project en stappen in het verziltingsonderzoek 

Frank Timmer (TenneT) vervolgt met een algemene toelichting van het project NOZ TNW (zie de presentatie in de 

bijlage) en wat er al is onderzocht op gebied van verzilting. De landbouweffecten zijn onderzocht in verschillende 

deelrapporten van de Milieu Effecten Rapportage (het MER fase 1). Daarnaast zijn de belangen ook genoemd onder het 

thema Omgeving in de Integrale effectenanalyse. 
1
 

                                                      
1
De Milieu Effecten Rapportage en de Integrale effectenanalyse zijn te vinden via www.rvo.nl/ten-noorden-van-de-waddeneilanden 

www.rvo.nl/ten-noorden-van-de-waddeneilanden
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Komend half jaar gaan we het tracé Eemshaven west in detail uitwerken en zullen ook de effecten op agrarische 

waarden nader onderzocht worden. Hierover zijn wij in gesprek met LTO Noord, maar deze informatie wordt natuurlijk 

ook met niet-LTO-leden gedeeld. Daarnaast is er een apart verziltingsonderzoek gestart in 3 stappen, om de effecten op 

verzilting te onderzoeken.  

 

De eerste stap (1) is een theoretisch verkennend onderzoek. Deze bureaustudie heeft TenneT in de zomer en het najaar 

van 2020 door Antea Group uit laten voeren, vooruitlopend op de milieuonderzoeken van Eemshaven west. In het 

onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur, (internet)bronnen en expert judgement.  

Het vervolgonderzoek, (2) het buiten meten en onderzoek doen, gaat later van start. TenneT zal samen met LTO Noord, 

Acacia Water en Antea Group de onderzoeksaanpak bepalen. Andere belanghebbenden (zoals Waterschap 

Noorderzijlvest) kunnen ook hun suggesties voor dit onderzoek aandragen (voor zover nog niet gedaan). Op basis van 

deze onderzoeksaanpak worden in de bodem- en veldonderzoeken meetgegevens opgehaald. Hiermee gaan we 

gedetailleerd inzicht in de verziltingseffecten krijgen. Dit helpt bij het bepalen van de beste aanlegtechniek met de minste 

impact.  

In de laatste stap in het onderzoek (3) worden eerder gestelde aannames in het verkennende verziltingsonderzoek 

gecontroleerd en eventueel aangevuld. De definitieve versie van het verkennende onderzoek (1) is te vinden op de 

projectwebsite.  

 

3. Toelichting Jouke Velstra (Acacia Water) op onderzoeksaanpak 

Jouke Velstra (Acacia Water) neemt het over en gaat in zijn presentatie dieper in op de onderzoeksaanpak.  

Na de presentatie van Jouke vervolgt Jurgen Pijpker (TenneT) met een toelichting op welke bodem- en veld 

onderzoeken nodig zijn en dat de onderzoeken voor verziltingseffecten hier onderdeel van zijn.  

 

Diana Scheer (TenneT) sluit de avond af met waar deelnemers meer informatie kunnen vinden.  

 

4. Vragen en antwoorden 

Tussendoor zijn onderstaande vragen gesteld.  

 

Naam Vraag Antwoord 

Grondeigenaar Hoe lang is een sleuf bij open ontgraving open?  We proberen de grond zo kort mogelijk 
open te laten. Voor een open ontgraving 
van 1 km lang zijn we van start tot einde 
(inclusief op- en afbouw) ongeveer 10 
weken bezig. Maar de daadwerkelijke 
duur, én de bemaling, is afhankelijk van 
de grondsamenstelling. Dat kunnen we 
bepalen aan de hand van veld- en 
bodemonderzoeken  

Grondeigenaar Waarom is het verziltingsonderzoek nodig? 
Behalve inschatting maken van welke 
aanlegmethode het meest voor de hand ligt? 

Jouke gaat hier in zijn presentatie verder 
op in. Het verziltingsonderzoek richt zich 
niet alleen op het vaststellen van de 
schade, maar ook op eventuele 

https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/overige-pagina-s/publicaties
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mitigerende maatregelen. Bijv. andere 
aanlegmethoden, werkzaamheden. Het 
onderzoek helpt daarnaast ook bij het 
onderbouwen wat de daadwerkelijke 
schade is die veroorzaakt wordt door de 
aanleg van de kabels van NOZ TNW.  

Grondeigenaar Er zijn meerdere bureaus die studies naar verzilting 
uitvoeren. Waarom Acacia Water? 

Op advies van LTO Noord is Acacia 
Water gevraagd voor de theoretische 
studie naar verzilting vanwege haar ruime 
ervaring in het Noorden (Groningen en 
Friesland). De fysieke bodem- en 
veldonderzoeken worden uitgevoerd door 
Antea Group.  

Provincie Groningen Is het Tracébesluit al definitief of loopt er nog een 
beroepsprocedure? 

De minister van Economische Zaken en 
Klimaat heeft in januari 2021 het 
Voorkeursalternatief Eemshaven west 
bekend gemaakt. Dit VKA wordt verder 
uitgewerkt, waarna een 
(ontwerp)inpassingsplan wordt opgesteld 
en (ontwerp)vergunningen worden 
gepubliceerd. Hierop kan men een 
zienswijze en eventueel een beroep 
instellen. De juridische besluiten volgen 
daarop.  

Grondeigenaar 2018 is als voorbeeld gebruikt. Dit was een vrij 
droog jaar. Het klimaat verandert. Wordt er ook 
gekeken naar verschillende klimaatscenario's? Hoe 
wordt dit meegenomen in het model?  

Dit wordt later nog toegelicht in de 
presentatie – zie de presentatie in de 
bijlage. Er worden twee situaties 
gemeten.  

1. De ingreep en de duur van het 
verwachte effect.  

2. De ingreep en de duur van het 
verwachte effect met een 
zeespiegelstijging.  

Gemeente Het 
Hogeland 

De verwachting is dat de zeespiegelstijging de 
komende tien jaar meevalt, maar dat na die tien 
jaar de stijging versnelt plaatsvindt. Dit betekent 
dan een stijging van de platen van het wad en een 
stijging van het zeewater op de Waddenzee.  

In het verziltingsonderzoek wordt ook 
rekening gehouden met de 
klimaatverandering, maar tegelijkertijd is 
het doel van dit onderzoek om de 
effecten van het project zichtbaar te 
maken. Er zal door Acacia Water 
gekeken worden naar een passend 
klimaatscenario. 

Grondeigenaar De effecten van klimaatverandering zijn op dit 
moment voornamelijk te zien in het weer. De 
gevolgen van extreem weer zijn belangrijker om 
mee te nemen dan de zeespiegelstijging. 
Klimaatscenario's met droogte en wateroverlast 
worden genoemd.  

Van belang om hier uitgangspunten vast 
te stellen. Welke klimaatscenario's 
zouden we mee moeten nemen in het 
verziltingsonderzoek. Voorgesteld wordt 
om met het Waterschap een extremere 
variant als klimaatscenario mee te 
nemen.  

Gemeente Het 
Hogeland 

We werken binnen de gemeente mee aan een 
Programma atlas waar we met behulp van een 
drone inzichtelijk maken waar in de Oostpolder 
wrakken lagen. Is er met die techniek ook vast te 
stellen wat bodemgesteldheid doet in combinatie 
met peilbuizen? 

 
Dit is niet precies bekend bij de 
aanwezigen. 
Over het algemeen geldt dat de 
bodemopbouw lokaal sterk kan 
verschillen en de bodemmonsters een 
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gedetailleerdere weergave geven dan 
droneopnamen.  

Grondeigenaar Waarom wil je per perceel weten hoe de drainage 
zit? Met het onderzoek gaat het toch om een 
inschatting over de percelen heen om een 
schadebedrag te kunnen bepalen?  

Informatie over drainage is niet aanwezig 
in databanken, maar wel bepalend in de 
mate van last van verzilting. Wanneer je 
weet hoe drainage ligt kun je 
nauwkeuriger de effecten op verzilting 
bepalen. Twee percelen naast elkaar 
kunnen een totaal verschillende situatie 
zijn. Met het vaststellen hoe de drainage 
ligt heb je een vertrekpunt.  

Grondeigenaar Dit geldt ook voor gewassen. De meeste boeren 
verdienen geld aan pootaardappelen. Hier zijn  
nauwelijks gewasmodellen voor. Misschien kan je 
voor de bodem tot een bepaalde mate tot 
nauwkeurigheid komen. Maar nauwkeurigheid van 
gewasschade is een tweede ding.  
 

Klopt, op basis van deze modellen is 
alleen de verandering van zoet-zout 
water situatie inzichtelijk te krijgen en het 
moment dat de wortelzone bereikt wordt. 
Vertaling tot gewasschade staat daar los 
van. Daar heb je gewasschademodellen 
voor. Op dit moment gaat het om de 
verandering van de zoet-zout situatie en 
hoe die mogelijk in de toekomst gaat 
veranderen.  

 Grondeigenaar Je zou niet alleen naar gewasschade moeten 
kijken, maar ook naar de bewerkbaarheid van de 
grond. De kabels gaan bij deze grondeigenaar 
diagonaal over het land. Je kunt niet kiezen om 
een ander gewas te gaan telen op dat stuk waar de 
kabels liggen. Het gevolg is dat er extra arbeid 
nodig is om de aardappelen te rooien.  

Dit is een goede toevoeging om rekening 
mee te houden. TenneT komt hier nog op 
terug – hoe dit meegenomen kan worden 
in het verziltingsonderzoek en of de 
kabelroute op een andere manier het 
perceel kan doorkruisen.  

Waterschap 
Noorderzijlvest 

Het Waterschap heeft watergangen in het gebied 
lopen. Een mogelijk effect is dat door een 
verhoogde kwelflux er meer draaiuren zijn in het 
doorspoelen van de watergangen. In hoeverre 
wordt dit nu meegenomen? 

Dit kan één van de resultaten uit het 
onderzoek zijn. Wat zijn deze effecten en 
wat zijn de maatregelen die we kunnen 
nemen.  

Grondeigenaar Is het mogelijk om te infiltreren via drainage? Je 
zou het doorspoelwater ook kunnen gebruiken als 
infiltratie 

Dit kan bekeken worden als mitigerende 
maatregel in het onderzoek. Hiervoor is 
ook afstemming met waterschap nodig. 

Gemeente Het 
Hogeland 

Er moet dan voldoende zoetwater zijn op die plek. 
Vanuit extra pakket steeds voldoende zoetwater 
die kant op. Maar vanuit een lager gelegen gebied 
naar het hoogste deel van de provincie, dus is een 
flinke uitdaging om op te stuwen. Het Waterschap 
voegt toe dat een deel van de infrastructuur hier 
wel al ligt.  

Er moet eerst vastgesteld worden wat en 
of er sprake is van een verhoogde 
zoutbelasting. Wanneer we weten wat de 
situatie is, weten we beter in welke 
grootte van maatregelen en oplossingen 
gedacht moet worden.  

 Gemeente Het 
Hogeland 

Wordt er handmatig onderzoek uitgevoerd of ook 
gebruik gemaakt van 5G technieken? 

Er wordt op dit moment uitgegaan van 
handmatig onderzoek.  

Grondeigenaar Wordt de warmteafgifte van de kabels 
meegenomen in de schadeafhandeling? 

Om de warmteafgifte te bepalen is 
informatie nodig over de bodem- en 
grondlagen. Op dat moment kan een 
berekening gemaakt worden van wat de 
warmteafgifte van de kabels is. Eventueel 
kan ook worden berekend of dit tot de 
wortelzone door kan dringen. Hier zijn de 
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bodem- en veldonderzoeken voor nodig.  

Grondeigenaar Niet alleen wortelzone zijn van belang maar ook 
daarboven. Wordt er ook gekeken naar effecten op 
micro-organismen?  

Er is nog weinig onderzoek verricht naar 
mogelijke effecten van 
elektromagnetische velden en warmte 
ontwikkeling op flora en fauna op land. 
Een onderzoek van Duke Engineering & 
Services (2001) stelt dat op basis van 
literatuuronderzoek geconcludeerd kan 
worden dat er geen relevante effecten te 
verwachten zijn op landorganismen. 
 
Het warmtevermogen van kabels per 
meter is met maximaal enkele tientallen 
Watts per meter zeer gering. Gezien de 
ligging op min. 1,80m diepte (in agrarisch 
gebied), de onderlinge afstand van de 
kabels in de sleuf, de wisselende 
hoeveelheid stroom die getransporteerd 
wordt en het beperkte warmtevermogen 
van kabels is de ervaring dat er geen 
gevolgen zijn voor de groei van 
gewassen. 

Grondeigenaar Hoe gaat TenneT om met het overbrengen van 
ziektes op het land? Vergoedt TenneT de schade?  

TenneT probeert het overbrengen van 
ziektes te voorkomen. Er is een 
hygiëneprotocol waar aannemers op 
geselecteerd worden, en zich aan 
moeten houden. Mochten er toch ziekten 
worden overgebracht, zal TenneT de 
schade vergoeden. Bij de start en na de 
werkzaamheden is er contact om vast te 
stellen hoe de werkzaamheden 
uitgevoerd moeten gaan worden. Na 
afloop wordt gekeken hoe de 
werkzaamheden zijn gegaan en worden 
eventuele schades opgenomen en 
afgehandeld. Als schades pas na een 
aantal maanden optreden gaan we met 
de rechthebbende in gesprek en zal de 
schade naar redelijkheid vergoed 
worden.  

Provincie Groningen De ligging van de kabels is parallel aan de kust. 
Wellicht is er ook invloed op diepere 
grondwaterbanen. Worden er ook effecten op 
diepere grondwaterstromen verwacht?  
 
 
 

In principe wordt dit niet verwacht gezien 
de relatief ondiepe ligging (1.80m onder 
maaiveld), maar dit hangt er van af hoe 
alles afgewerkt wordt, hoe de open 
ontgraving plaatsvindt en hoe het wordt 
teruggebracht. Deze effecten zijn nu 
geen onderdeel van het onderzoek. We 
gaan na of en hoe dit meegenomen kan 
worden.  

Provincie Groningen Is er ook sprake van compenserende 
maatregelen?  

Vanuit de milieuonderzoeken wordt de 
natuurcompensatie bepaald. Het 
uitgangspunt is om de 
natuurcompensatie die nodig is ook op 
die plek terug te brengen. We verwachten 
dat dit voornamelijk op de Waddenzee is, 
gezien dit aangewezen Natura-2000 
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gebied is en beschermd. Op land komen 
we geen beschermde gebieden tegen en 
verwachten we niet dat er compensatie 
maatregelen nodig zijn. Als er wel 
plusmaatregelen nodig zijn, gebeurt dit in 
overleg met grondeigenaren, overheden 
en belangenorganisaties.  
 
In de subwerkgroep Natuur op land wordt 
gesproken over plusmaatregelen op land, 
bijvoorbeeld keverbanken.  

Waterschap 
Noorderzijlvest 

Worden de resultaten van het verziltingsonderzoek 
gedeeld met perceeleigenaren? 

De resultaten worden zoveel mogelijk 
(anoniem) openbaar gemaakt. 
Perceelgebonden informatie gaat alleen 
naar de eigenaar/gebruiker van het 
perceel. Boorresultaten worden gedeeld 
via het Dino-loket.   

Grondeigenaar Hoe worden niet-LTO leden op de hoogte 
gehouden? 

U kunt zich aanmelden op onze 
nieuwsbrief. Daarnaast kunt actuele 
informatie vinden op onze projectwebsite 
en de Project Atlas.  
 
Mocht u een wens of verzoek hebben 
over de kabels op uw land kunt u altijd 
terecht bij uw rentmeester of contact met 
ons opnemen via tnw-support@tennet.eu  

 

https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/overige-pagina-s/nieuwsbrieven/aanmelden
https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/
https://ten.projectatlas.app/tnw/page/home
mailto:tnw-support@tennet.eu
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Fijn dat u bent ingelogd bij de sub-werkgroep Verzilting voor Net op 
zee Ten noorden van de Waddeneilanden. 

 

Wij vragen u om: 

• Uw microfoon te dempen (mute) 
 

• Eventuele vragen te stellen in de chat 
 

• Bij inlogproblemen te bellen met Janna Boonstra (+316 30133283) 

 

Wij starten om 19.30 uur  

Welkom! 
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 Opening 
 Door: Diana Scheer (TenneT) 

Omgevingsmanager 
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Camera en geluid 

• Camera aan of uit (eigen keuze). 

• Iedereen staat op dempen (‘mute’).  

• Om te spreken dient u uzelf dempen op te heffen (‘unmute’).  

 

 

Heeft u een vraag?  

• Stel uw vraag in de chat. 

• Na elk presentatiedeel volgt een vragenronde. 

• Vragen worden niet beantwoord in de chat.  

• Zijn er veel vragen? Dan maken we een selectie.  
Alle vragen worden schriftelijk beantwoord  
en toegezonden.  

 

Digitale “spelregels” 
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• Introductie project 

• Aanleiding verziltingsonderzoek 

• Eerste verkennende verziltingsonderzoek 

• Toelichting verziltingsonderzoek door Acacia Water (Jouke Velstra) 

• Vragenronde 

• Verziltingsonderzoek in het veld (bodem- en veldonderzoeken) 

• Planning sub-werkgroepen 

• Afsluitende vragenronde 

 

Agenda 
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BO thema landbouw 

 

 
Werkgroep landbouw 

 

  
Sub werkgroep verzilting 

 
 

 
Sub werkgroep agrarische waarden en 

optimalisatie 
 

informeren / adviseren  

- Collectief belang 

- Duiding van collectieve vragen 

- Terugkoppeling van subwerkgroepen 

Informeren / ophalen wensen en suggesties 

- Wensen en zorgen over tracé 

- Stavaza traceoptimalisatie 

- Stavaza verzilting / agrarische waarden / CST 

Werkgroepenstructuur landbouw 

Informeren / adviseren / onderzoeken 

- Onderzoeksopzet bespreken 

- Bespreken (tussentijdse) resultaten en conclusies  

 

Informeren 

- Terugkoppeling van werkgroepen 

- In geval van escalatie 

- Vindt plaats als thematisch BO 

 
Gesprekken rentmeesters & grondeigenaren 

(individueel en in groepsverband) 

 

Informeren / ophalen wensen, suggesties en 

aandachtsputen 

- Individuele wensen en zorgen over tracé 

- Individuele afspraken 

Collectieve zorgen en belangen 

Individuele zorgen en belangen 

5-5-2021 
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1. u als grondeigenaar, omgevingspartij of bevoegd gezag informeren over de stand 
van zaken van het verziltingsonderzoek,  

2. onduidelijkheden hierover weg te nemen en uw wensen en/of zorgen omtrent 
verzilting te horen. 

3. Wanneer mogelijk kunnen deze zorgen meegenomen worden in het plan van aanpak 
van het verziltingsonderzoek 

Doel sub-werkgroep verzilting 

7 
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 Project introductie 
 Door: Frank Timmer (TenneT) 

Projectleider Planologie en Vergunningen 
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• Routekaart 2030 gepubliceerd in 2018 om 
tussen 2024 en 2030 zeven Gigawatt aan 
windparken op zee te realiseren.  

 

• VANOZ (Verkenning aanlanding Netten op 
Zee) aansluiting van windenergiegebied Ten 
Noorden van de Waddeneilanden in 
Eemshaven, Vierverlaten of Burgum d.m.v. 
een ondergrondse wisselstroom 
kabelverbinding. 

• VAWOZ: verkenning periode 2030-2040 

 

• Ministerie van EZK: procedures en coördinatie 
vergunningen. 

• TenneT: onderzoeken, aanleg en onderhoud 
verbinding. 

 

Introductie NOZ TNW 

9 
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Doorsnede project 

10 
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Hoe ziet het eruit?  

Platform op zee 

Zeekabels naar land aanleggen 

Landkabels naar station aanleggen Transformatorstation bouwen 

11 
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Besluit: kabelroute  
Eemshaven west 

12 
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Open ontgraving 
Aanlegmethoden 

13 
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Horizontaal gestuurde boring 
Aanlegmethoden 

14 
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Bodem- en veldonderzoeken 

• Noordzee: gestart 

• Waddenzee: na broedseizoen aug 2021 

• Land: enkele gestart, najaar 2021 verder 

15 
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 verziltingsonderzoek deel 1 
 
 

Door: Frank Timmer (TenneT) 
Projectleider Planologie en Vergunningen 
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• Vanuit agrarische sector zorgen over verergeren van 
bestaande verzilting door aanleg van NOZ TNW 
(m.n. door bemaling tijdens aanleg in open 
ontgraving) 

• Het is gewasafhankelijk wanneer er opbrengstderving 
optreedt door verzilting. De zoutgevoeligheid  
(zouttolerantie) is van belang.  

• In regioadvies opgenomen dat naar verzilting 
gekeken moeten worden. 

• Vooruitlopend op MER fase 2 is het 
verziltingsonderzoek naar voren gehaald, specifiek 
voor Eemshaven west. 

Eemshaven west 
1e deel Verziltingsonderzoek 1/2 

Om deze vragen te beantwoorden heeft 
onafhankelijk adviesbureau Antea Group 
een bureaustudie uitgevoerd. De 
resultaten zijn gedeeld met LTO en een 
specialist van Acacia Water, aangedragen 
door LTO. 

Wat is verzilting? 

Verzilting van agrarische percelen is langs de gehele Nederlandse 

kustlijn geen onbekend fenomeen.  

Verzilting door NOZ TNW kan optreden door bemaling tijdens de 

aanleg. Door bemaling wordt het zoute water naar de oppervlakte 

getrokken. 
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• Antea Group heeft opdracht gekregen van TenneT voor literatuurstudie, incl bestaande 
meetgegevens uit eerdere onderzoeken in het gebied.  

• Onderzoeksaanpak is in de zomer van 2020 gedeeld met volgende partijen met verzoek 
om aanvullingen: 
• LTO Noord, Gemeente Het Hogeland, Provincie Groningen, Provincie Fryslân, Min.LNV, Waterschap Noorderzijlvest, 

Wetterskip Fryslân  

• Rapportage Antea Group is hier te vinden: Eerste verkennend verziltingsonderzoek 

• Aanbevelingen: 

 

 

 

 

• Vervolg en diepgaand onderzoek nodig: Acacia Water (Jouke Velstra) ingeschakeld op 
verzoek van LTO Noord. 

 

 

Eemshaven west 
1e deel Verziltingsonderzoek 2/2 

Om deze vragen te beantwoorden heeft 
onafhankelijk adviesbureau Antea Group 
een bureaustudie uitgevoerd. De 
resultaten zijn gedeeld met LTO en een 
specialist van Acacia Water, aangedragen 
door LTO. 

Inzicht in 
grondwaterkwaliteit 

Inzicht in bodemopbouw, 
grondwaterstanden en 
bodemeigenschappen 

Aanbevelingen 

Inzicht in 
oppervlaktekwaliteit 

Andere aanlegwijze 
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 Verziltingsonderzoek deel 2 
 Door: Jouke Velstra (Acacia Water) 

Directeur  en adviseur Acacia Water 



www.acaciawater.com 

11-3/15-4 2021 

Effectbepaling verzilting trace 
Eemshaven West 

Voorgestelde aanpak + punten aanpassingen 

Jouke Velstra 



Inhoudsopgave 

• Verzilting in percelen  

 

• Wat gaat er gebeuren i.r.t. verzilting 

 

• Plan van aanpak effectbepaling 

 

! Er zijn aanvullingen uit bespreking met de agrariers + 

aanvullingen vanuit Noorderzijlvest. Die zijn nog niet 

verwerkt. Ook nog niet in deze presentatie maar wel her en 

der benoemd en aan einde voor zover bekend 

opgesomd.  



Zoet en zout in perceel 



Verzilting soms goed zichtbaar 

drainage

geul

structuur



Effect van 2018 

 

 

  
 

  

 

  

 

  



Hersteltijd na een droog jaar 

• Duurt jaren voor ‘oude’ situatie hersteld als die 

hersteld 

2018 



Wat weten we over verzilting 

langs het tracé 

 



Klein effect grote gevolgen 

 



Wat gaat er gebeuren 

• Sleufontgraving met bemaling 

1m 

2m 

3m 

4m 

1.5m NAP 

0.5m 

-1.5m 

-2.5m 



Wat gaat er gebeuren 

• Sleufontgraving met bemaling 
– Mogelijk optrekken van zout  

– Mogelijk lange herstelperiode 

– Mogelijk blijvend effect door ontgraving 

1m (tot ca. 1.2m) 

2m 

3m 

4m 



Wat gaat er gebeuren 

• Horizontale boring 
– Mogelijk optrekken zout  

 bemaling (zie vorige slide) 

– Mogelijk verzilting bij  

 doorboren van klei/veenlagen 



Hoe kun je vooraf bepalen wat 

effecten zijn 

• Verandering van zoet-zout door drainage, bemaling, of 

ander ingreep door te rekenen met geavanceerde 

modellen 

 

• Maar blijft altijd een  

vereenvoudiging van  

de werkelijkheid 

 



Bepaling gewasschade 

• Zoutstress reduceert de wateropname  

• Gerelateerd aan zoutconcentratie in bodemvocht 

• Daarom moeilijk te herkennen als schade door zout 
 

(kan doorgerekend worden maar maakt vooralsnog geen onderdeel van het 

onderzoek) 



Wat is nodig voor de 

effectbepaling 

• Betrouwbare data o.a. 
– Drainageafstand/diepte 

– Huidige situatie zoet/zout 

– Doorlatendheid van de bodemlagen  

– Porositeit 

– Bodemopbouw  

– GWS/Kweldruk 

– Variatie van bovenstaande langs het tracé 

 

– M.b.t. gewassen (ook hele trits) 

 



Besproken aanpak 

• In stappen.  
– per stap afsluiten met vaststellen resultaat (nog niet vastgesteld met wie) 

 

• Stap 1. Inventarisatie en uitgangspunten 

• Stap 2. Opzetten rekenmodel en doorrekenen 

uitgangssituatie 

• Stap 3. Effectberekeningen 
 

Vooralsnog niet onderdeel van het project is: 

• . . . omgaan met effecten 

• . . . Monitoringsplan effecten (nul-meting – effecten etc.) 
 



Omgaan met effecten 

- Effecten voorkomen.  

- Hoe zijn de effecten (van b.v. bemaling) te voorkomen (in werkprocessen bv. bij 

het graven) 

- Mitigerende maatregel.  

- Indien een effect niet uit te sluiten is (er dient bemalen te worden) hoe 

voorkom/mitigeer je dat op de korte en lange termijn 

- Schadeherstel/compensatie.  

- Er is uiteindelijk sprake van schade (het is stuk) met welke middelen is dat te 

herstellen. Dit is feitelijk een noodmaatregel maar wel goed om vast te stellen 

of hier mogelijkheden liggen, vergelijkbaar met schaderegeling. 

 



Stap 1 Inventarisatie 

Opzetten en vullen van databank 

– TenneT geeft aan dat er al veel data is. Wij nemen die data 

over. En doen een ‘ingangscontrole’ 

 

– TenneT geeft aan te starten met veldonderzoek. Naast 

standaard onderzoek meegegeven om metingen te doen 

aan doorlatendheid, porositeit, diepte zoet-zout grensvlak. 
Nog nader af te stemmen 

 

– Resultaat 

• Vaststelling en toelichting op de beschikbare data;  

• 1e vaststelling mogelijk zinvolle aanvullende metingen. 

 



Wat weten we wel /niet 

 

  



Wat weten we wel /niet 

 

  



Wat weten we wel/niet 

 



Wat voor data is er nodig 

• Juiste data o.a. 
– Drainageafstand/diepte      opvragen bij de eigenaar 

– Bouwplannen afgelopen jaren     opvragen bij de eigenaar 

– Huidige situatie zoet/zout     (bandbreedte) 
 

– Doorlatendheid van de bodemlagen    (bandbreedte) 

– Porositeit         (bandbreedte) 

– Bodemopbouw        (bandbreedte) 

– GWS/Kweldruk        (bandbreedte) 
 

– Variatie van bovenstaande langs het tracé  ? 

 

– M.b.t. gewassen (ook een hele trits) 

 



Grondwaterstand ≠ zoet-zout 

 

zoet 

zout 



Volgorde der dingen 

1. Eerst rekenen en rekening houden met de 

onzekerheid, dan indien nodig gericht bepalen 

wat en waar te meten en aanscherpen van de 

berekeningen 
 

2. Eerst meten, dan rekenen en rekening houden 

met onzekerheid 

 

• Was 2 in offerte, nu zal het 1 worden.  
 

• Metingen aansluiten bij wat er standaard wordt gedaan en 

bepalen noodzaak tot aanvulling (o.a. ook type, locatie, 

meetduur) 



Stap 1 – uitgangspunten 

• Wat is de manier van ontgraven  
– omvang, diepte, duur, debieten, etc. 

– hoe wordt het opgeleverd 
 

• Wat is uitgangssituatie waarmee vergeleken moet 

worden 
– huidige situatie  

– huidig + verwachte zeespiegelstijging + bodemdaling + etc. 
 

• Resultaat 
– Vaststelling uitgangspunten aanlegmethodes in 

hydrologische zin; 

• zowel agrariërs als 
waterschap geven 
aan beide te doen. 
Om stapeleffect te 
kunnen vaststellen 

• Waterschap + 
grotere stijging 



Stap 2 - Standaardprofielen 

• 4 bodemprofielen 

• 2 kweldruk situaties 

Dit dekt x% van trace 
 

• 1 type ingreep (sleuf of boring) 

• 1 type drainafstand 

• 1 type draindiepte 

• 1 uitgangssituatie (nu of incl. zeespiegel) 

• 1 diepte zoet/zout 

 

• juiste balans van % dekking gebied vs vereenvoudiging om aantal 

berekeningen te beperken 



Stap 2 - Opzetten van de 

modellen 

• plausibiliteitstoets (doet het model wat het moet 

doen) en  

• validatie op basis van metingen (voor zover 

beschikbaar).  
 

Binnen de veldcampagne van TenneT worden peilbuizen 

geplaatst (3 maanden?), de metingen van de 

grondwaterstand (reeks) kunnen worden gebruikt voor een 

ijking om tot een betrouwbare modelresultaat te komen.  

 

Het beschikbaar komen en bruikbaarheid is nog niet bekend, 

daarom maakt een aanvullende ijking geen deel uit van 

voorliggende aanbieding 



Stap 2 – wat doorrekenen 

• Definiëren door te rekenen effecten en beoogde 

rekenresultaten 
 

– Overeenstemming over wat een effect is 

 

– het effect ten tijde van de ingreep, uitstralingseffecten, duur 

van de effecten, omkeerbaarheid van de effecten 

 

– Vuistregel. Effect moet je kunnen meten! 

 

– Aangeraden is dit met de stakeholders (boeren/ 

waterschap) vast te stellen. (maakt vooralsnog geen deel uit 

van het project) 



Stap 3 – onzekerheid en 

betrouwbaarheid 

• Effecten berekenen 
 

– Bepalen bandbreedtes van 

parameters 

 

– Kom je op een ‘gemiddeld’,  

‘minimum’ en ‘maximum’ 

 

– Bij 4 profielen x 2 kweldruk x 3 = 24 

berekeningen (we kunnen er 20 doen) 

 

 

 



Stap 3 – onzekerheid en 

betrouwbaarheid 

• Effecten berekenen 
 

– Bepalen bandbreedte van 

effecten 

 

– Hoe groter de bandbreedte hoe 

onbetrouwbaarder het resultaat 

 

– Of hoe groter de onzekerheid is 

dat je weet wat of in welke mate 

het effect zal zijn 

 

 



Stap 3 – onzekerheid en 

betrouwbaarheid 

• Effecten berekenen 
 

– Bepalen bandbreedte van effecten 

 

– Dus de bandbreedte moet 

voldoende klein zijn om besluit op te 

kunnen nemen 

 

– Ook gradaties in, bijvoorbeeld: 

• Ja er treedt verzilting op 

• Mate en duur is onzeker 

 



Aanvullende stappen 

• Advies over eventuele aanvullende metingen  

 

• Toetsing berekeningen o.b.v. metingen 



Aanvullingen o.b.v.feedback 

• Berekeningen 
– Uitgangssituatie nu, 2100, en extremere variant 

– Effecten oppervlaktewater ook meenemen 

– Duur van verwachte effecten en/of herstel (1,2, 5 jr etc.) Goed punt ivm 

benodigde verwachte inspanning monitoring 

– Effect gewasschade 

– Maatregelen binnen de uitvoering, mitigeren, compenseren? 

Voorkomen is beter dan genezen principe. 
 

• Monitoring(splan) 
– Inpassing binnen standaardset die al gedaan gaat worden 

– Nulmeting 

– Monitoring tijdens en na uitvoering 
 

• Proces met de stakeholders onderdeel van traject (per stap) 

 

 

 

Perceel / Oppervlaktewater? 



In het kort 

• Van onzeker naar voldoende betrouwbaar 

• Feitenbasis, wat weet je en wat niet 

• Spits veldonderzoek daar op toe 

• Uitgangspunten helder – wat is het vertrekpunt 

• Berekeningsmethode die recht doet aan de situatie 

• Uitgangspunten effecten – wanneer vinden we het een effect 

• Effecten bepalen – is het resultaat voldoende betrouwbaar? 

 

 



11 mrt 2021 Bedankt voor uw aandacht 

van Hogendorpplein 4, 2805 BM Gouda 

telefoon: 0182 - 686 424 

info@acaciawater.com   |   www.acaciawater.com 
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 Vragen? 
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 Verziltingsonderzoek in het veld  
 Bodem en veld onderzoeken 
 
 

Door: Jurgen Pijpker (TenneT) 
Adviseur bodem- en veldonderzoeken  
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• Zes ondergrondse kabels (twee 220-kV-kabelcircuits, oftewel 2 x 3 kabels ) 
in open ontgraving of 2 x horizontaal gestuurde boring (HDD) 

1. Aanlegmethoden 

Open ontgraving 

Horizontaal gestuurde 

boring 
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1. Landmeetkundige opname;  

2. Cultuurtechnisch onderzoek;  

3. Geohydrologisch onderzoek;  

4. Grondmechanisch onderzoek;  

5. Milieuhygiënisch onderzoek;  

6. Archeologisch onderzoek *;  

7. Conventionele explosievenonderzoek *;  

8. Ecologisch onderzoek *;  

9. Bomeninventarisatie;  

10. Geo-elektrisch onderzoek;  

11. Geothermisch onderzoek.  

* Vooralsnog niet op perceelsniveau 

Huidige situatie in beeld brengen (1)  
(bron: TenneT onderzoeksprotocol) 
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Verziltingsonderzoek (Acacia Water/Antea Group) 

Huidige situatie in beeld brengen (2) 
(locatiespecifiek TNW, Eemshaven West) 

Wat doen we? 
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Huidige situatie in beeld brengen 
(voorbeeld onderzoeksinspanning bij open ontgraving) 
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2. Huidige situatie in beeld brengen: : 
(voorbeeld onderzoeksinspanning bij gestuurde boring (HDD)) 



15 april 2021 C3 - Vertrouwelijke Informatie 

Het cultuurtechnisch onderzoek is gericht op het verzamelen van gegevens van de 
bodemkundige situatie. Het doel is de nulsituatie vast te leggen en de maatregelen te 
bepalen die nodig zijn om de agrarische percelen na de werkzaamheden in oorspronkelijke 
staat terug te brengen.  

De in het kader van het geohydrologisch en grondmechanisch onderzoek verkregen 
gegevens dienen in het cultuurtechnisch rapport te worden gebruikt. Het rapport dient 
minimaal de in de Cultuurtechnische Standaard TenneT (Bovengronds en/of Ondergronds) 
behandelde onderwerpen te bevatten.  

3. Cultuurtechnisch onderzoek: 
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Om verspreiding van bodemgebonden plantenziekten en 
–ziekteverwekkers en onkruiden te voorkomen wordt 
vanuit informatie van Naktuinbouw en de NVWA 
nagegaan of er in de directe omgeving van het tracé 
(bodemgebonden) besmettingen met (overdraagbare) 
plantenziekten bekend zijn.  

 

3. Cultuurtechnisch onderzoek 

Voorafgaand aan de betredingstoestemmingen informeren de rentmeesters specifiek naar de 
aanwezigheid van bodemgebonden plantenzieken en –ziekteverwekkers en onkruiden op ieder 
perceel. 

Voorafgaand aan de veldonderzoeken worden middels overzichtskaarten de percelen waarop 
eventueel Aardappelmoeheid en Rhizomanie is geconstateerd aangegeven. 

In overzichtskaarten wordt tevens aangegeven of en zo ja, op welke percelen sprake is van 
Bruinrot, Ringrot, Knolcyperus, M. chitwoodi, Wratziekte en Stengelaaltjes besmettingen.  
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4. Verziltingsonderzoek Acacia Water / Antea Group 

1. Betreft een aanvulling op de reguliere veld- en bodemonderzoeken (TenneT protocol) 

2. Is gericht op het verkrijgen van specifieke input (data) voor het rekenmodel Acacia Water 

3. Betreft handmatig booronderzoek en handmatige peilbuizen 

4. Vereist een meer regelmatige betreding (monitoring van peilbuizen) 

5. Is niet los te zien van de vanuit de reguliere veld- en bodemonderzoeken verkregen 
informatie 

6. Wordt gebaseerd op eisen/wensen vanuit Acacia Water: 

 Ec metingen (geleidbaarheid) middels Ec divers; 

 GHG metingen (grondwaterstanden) middels divers; 

 Aanvullende peilbuizen chloride bepaling freatisch vlak; 

 Aanvullende onderzoeksmethoden (DuaLEM) onderzoek 

7. Uitvoering zal (grotendeels) door Antea Group plaatsvinden.  
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 Planning sub-werkgroepen 
 Door: Diana Scheer (TenneT) 

Omgevingsmanager 
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Vervolg  

 

Mei/juni 2021 – terugkoppeling en stand van zaken 

• Werkgroep Landbouw 1x 

• Sub-werkgroep verzilting 1x 

• Sub-werkgroep optimalisatie 1x  

• één-op-één gesprekken grondeigenaren & rentmeesters 

• één-op-één gesprekken TenneT en LTO Noord, gemeente Het Hogeland, 

Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indienen vragen en suggesties via de Projectatlas 

Aanmelden voor de nieuwsbrief  

https://ten.projectatlas.app/tnw/page/home
https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/overige-pagina-s/nieuwsbrieven/aanmelden
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 Afsluitende vragenronde 
 
 



Disclaimer 

Deze powerpoint wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. (“TenneT”). 

De inhoud ervan - alle teksten, beelden en geluiden - is beschermd op 

grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze powerpoint mag niets 

worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT mogelijkheden 

worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT 

zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking, maar geeft 

ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid. 

 

TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, 

voortvloeiend uit deze powerpoint, noch voor de gevolgen van activiteiten 

die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze 

powerpoint. 
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TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission 

System Operator, TSO). Wij ontwerpen, bouwen, onderhouden en 

exploiteren het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland 

en faciliteren de Europese energiemarkt. Wij zetten ons in voor een veilige 

en betrouwbare levering van elektriciteit, nu en in de toekomst, 24 uur per 

dag, 365 dagen per jaar, en voor het vooruit brengen van de 

energietransitie. Wij transporteren elektriciteit over een netwerk van 

ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen naar meer dan 

42 miljoen eindgebruikers en houden daarbij vraag en aanbod van 

elektriciteit te allen tijde in balans. Met bijna 5.000 medewerkers realiseren 

we een omzet van 4,1 miljard euro en een totale activawaarde van 23 

miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en 

internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. TenneT stelt alles in het 

werk om tegemoet te komen aan de behoeften van de samenleving door 

eigenaarschap en moed te tonen en door met elkaar verbonden te zijn. 

www.tennet.eu 
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