












Tabel 1: Evaluatie mogelijk maatregelen inclusief termijnen. 
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Figuur 1.1 Glastuinbouwontwikkelingsgebied Luttelgeest (bestaand en nog te ontwikkelen), 

totaal 456 ha met de kernen Luttelgeest en Marknesse 



 

 



Vraag: Kan de voorraad aan hemelwater in het gebied nog vergroot worden door ander 

dakwater af te koppelen? 

 

 

 

 



Tabel 2.1 Inschatting van de hoeveelheden in potentie beschikbaar regenwater (m
3

/jaar) in 

de kernen Luttelgeest en Marknesse 

Figuur 2.1 Wijken met een gescheiden 

rioolstelsel (oranje omkaderd) in 

Marknesse inclusief het nieuwe 

bedrijventerrein (i.o.) aan de oostkant van 

Marknesse.



 

 

 

 



 

 

Tabel 3.1 : Alternatievenbeoordeling van secundaire gietwatervoorziening 

Luttelgeest/Marknesse (Van Jole, 2014) 

gietwatervoorziening 
grond  

beslag 

kostprijs 

per m
3
 

milieu  

effect 
Beheer 

Totaal 

beoordeling 

Huidig 
Grondwateronttrekking, zuivering middels RO en 

infiltratie concentraat in de bodem + ++ +/- + 4 

Optie 1 

vrij verval 

Zuivering in het gebied (locatie C), aanvoer vanuit 

wateraanvoersysteem (geringe capaciteit), zuiveringstype 1, 

lozing concentraat onder vrij verval op Luttelgeestervaart 
- -- +/- - -4 

Optie 1 

Zuivering in het gebied (locatie C), aanvoer 
vanuitwateraanvoersysteem (geringe capaciteit), zuiveringstype 1, 
lozing concentraat onder druk op Luttelgeestervaart - -- +/- - -4 

Optie 2 

vrij verval 

Zuivering in het gebied (locatie D), aanvoer vanuit Marknessertocht 

en/of Kalenbergertocht (voldoende capaciteit), zuiveringstype 2, 

lozing concentraat onder vrij verval op Luttelgeestervaart 
--- -- - - -7 

Optie 2 

Zuivering in het gebied (locatie D), aanvoer vanuit Marknessertocht 

en/of Kalenbergertocht (voldoende capaciteit), zuiveringstype 2, 

lozing concentraat onder druk op Luttelgeestervaart 
--- -- - - -7 

Optie 3 

vrij verval 

Zuivering in het gebied (locatie B), aanvoer vanuit randmeer 

(voldoende capaciteit), zuiveringstype 1, lozing concentraat onder 

vrij verval op Zwolsevaart 
- - +/- - -3 

Optie 3 

Zuivering in het gebied (locatie B), aanvoer vanuit randmeer 

(voldoende capaciteit), zuiveringstype 1, lozing concentraat 

onder druk op Zwolsevaart 
- - +/- - -3 

Optie 4 

vrij verval 

Zuivering aan randmeer (locatie A), aanvoer vanuit randmeer 

(voldoende capaciteit), zuiveringstype 1, lozing concentraat onder 

vrij verval op randmeer 
+/- + + - 1 

Optie 4 

Zuivering aan randmeer (locatie A), aanvoer vanuit randmeer 

(voldoende capaciteit), zuiveringstype 1, lozing concentraat 

onder druk op randmeer 
+/- + + - 1 

  



 



 

Figuur 3.1. Diepte grensvlak chloride concentratie 1000 mg/l en de gemiddelde chloride 

concentratie in het oppervlaktewater over de periode 1987-2007. Deltares, 2008. 



Figuur 3.2. Verdeling chlorideconcentratie in grondwater van het glastuinbouwgebied 

Luttelgeest en directe omgeving  (Deltares 2012) Deze locatie van de huidige tuinders is 

aangegeven met de zwarte lijn. 

 

 

 

 



Figuur 3.3. Ligging RO-systemen (bestaande uit één of meerdere onttrekkingsputten en dito 

retourputten, andere onttrekkingen en WKO-installaties (KWR, 2013) 

 



 

Figuur 3.4. Schematische weergave van de bodemopbouw  en geohydrologische condities van 

het glastuinbouwontwikkelingsgebied. 
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Vraag: verkenning van mogelijkheden voor een duurzame of duurzamere benutting van het 

grondwater (grondwateronttrekking en infiltratie van membraanconcentraat) 

 



zoutconcentratie

volume

 regionale schaal

 lokale schaal

 

Figuur 3.5. Balans grondwateronttrekking en infiltratie membraanconcentraat 
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Tabel 3.2. Mogelijke oplossingsrichtingen  (scenario’s) 



 

Figuur 3.6.  Situering plangebied en oriëntatie representatieve 2D-doorsnede. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Figuur 3.7. Opzet van het SEAWAT doorsnedemodel. Een breedte van 23 km is gemodelleerd. Stroming 

(oost naar west) is opgelegd via vaste stijghoogten aan de randen van  het model. De waargenomen 

initiële brak-zoute tong (WVP1) ter plaatse van het plangebied is opgelegd  in het verder brakke WVP2. 

Vanaf de oostrand komt zoetwater het gebied in stromen.  

Figuur 3.8. Weergave van het model  



 

 

 

 

 

Figuur 3.9. Positionering putten in het plangebied. 

 

 

 

 



 

 

: De RO-systemen veroorzaken een toename in de concentratie van het zout in 

het grondwater. Dit zout vinden we in een kleiner volume dan voorheen onderin het 

watervoerende pakket terug, of in een dieper pakket wanneer gekozen wordt voor een diepe 

injectie. In het topsysteem (1
e

 watervoerend pakket) leidt dit tot verzoeting, hetgeen zich met 

name vertaalt in een afname van de zoute kwel. Er ontstaat geen extra ‘massa’ zout: 

onttrokken zoetwater wordt aangevuld met zoetwater vanuit het topsysteem en vanuit het 

oosten. Lokale verzilting in het gecombineerde tweede/derde watervoerend pakket wordt 

sterk beperkt wanneer brijnlozing in diepere lagen plaatsvindt, of wanneer zoetwater wordt 

toegevoegd of zoutwater wordt onttrokken en geloosd in de winter. 

 

 

 



Figuur 3.10. 

Veranderingen in Cl, na 

10 jaar gebruik van RO  

 

Figuur 3.11. 

Veranderingen in Cl, na 

20 jaar gebruik van RO 

Figuur 3.12.  

Veranderingen in Cl, 50  

jaar na beëindiging 

gebruik van RO 



 

 

Figuur 3.13. 20 jaar: Einde bedrijfsvoering 

Figuur 3.14. 70 jaar: 50 jaar na einde bedrijfsvoering 

Scenario 1 - huidige situatie 



Figuur 3.15. Bovenaanzicht onderin watervoerende pakket (-120 tot -131 m-NAP). Na 20 

(links) en 70 jaar (rechts). 



 

Figuur 3.16. Zij-aanzicht na 20 jaar: Einde bedrijfsvoering (boven) en na 70 jaar (50 jaar na 

einde bedrijfsvoering, onder). 

Scenario 2  -  Lateraal optimaal 



Figuur 3.17. Bovenaanzicht onderin watervoerende pakket (-120 tot -131 m-NAP). Na 20 

(links) en 70 jaar (rechts). 



 

 

Figuur 3.18. Zij-aanzicht na 20 jaar: Einde bedrijfsvoering (boven) en na 70 jaar (50 jaar na 

einde bedrijfsvoering, onder). 

Scenario 3  -  verticale optimalisatie 



Figuur 3.19. Bovenaanzicht onderin watervoerende pakket (-120 tot -131 m-NAP). Na 20 

(links) en 70 jaar (rechts). 

 



Figuur 3.20. Zij-aanzicht na 20 jaar (boven) en na 90 jaar (50 jaar na einde bedrijfsvoering, 

onder). 



Figuur 3.21. Bovenaanzicht onderin watervoerende pakket (-120 tot -131 m-NAP). Na 20 

(boven) en 90 jaar (40 jaar bedrijfsvoering, 50 jaar stilstand; onder). 



Figuur 3.22. Bovenaanzicht op diepte 141-186 m-NAP (pakket brijnlozing) na 20 jaar (boven), 

40 jaar (midden) en 90 jaar (onder). De lozing vindt plaats in de eerste 40 jaar, daarna is 50 

jaar rust gemodelleerd



 



Figuur 3.23. Zij-aanzicht na 20 jaar (boven), na 40 jaar (midden) en na 90 jaar (50 jaar na 

einde bedrijfsvoering, onder). 



Figuur 3.24. Bovenaanzicht (onderin watervoerend pakket 2+3: -120 tot -131 m-NAP) na 20 

jaar (boven), na 40 jaar (midden) en na 90 jaar (50 jaar na einde bedrijfsvoering, onder). 



Figuur 3.25. Bovenaanzicht (lozingspakket: 220-308 m-NAP) na 20 jaar (boven), na 40 jaar 

(midden) en na 90 jaar (50 jaar na einde bedrijfsvoering, onder). 



 

Figuur 3.26. Zij-aanzicht na 20 jaar: Einde bedrijfsvoering (boven) en na 70 jaar (50 jaar na 

einde bedrijfsvoering, onder). 

Scenario 4  -  freshkeeper, om zout af te 

vangen 

https://www.vitens.nl/overvitens/water/projecten/Paginas/Noardburgum-%E2%80%93-Onderzoek-brak-water-verzilte-winputten-wellicht-weer-in-gebruik-.aspx
https://www.vitens.nl/overvitens/water/projecten/Paginas/Noardburgum-%E2%80%93-Onderzoek-brak-water-verzilte-winputten-wellicht-weer-in-gebruik-.aspx
https://www.vitens.nl/overvitens/water/projecten/Paginas/Noardburgum-%E2%80%93-Onderzoek-brak-water-verzilte-winputten-wellicht-weer-in-gebruik-.aspx


Figuur 3.27. Bovenaanzicht onderin watervoerende pakket. Na 20 (links) en 70 jaar (rechts).



 

Figuur 3.28. Zij-aanzicht na 20 jaar: Einde bedrijfsvoering (boven) en na 70 jaar (50 jaar na 

einde bedrijfsvoering, onder). 

Scenario 5 -  Verzoeten 



Figuur 3.29. Bovenaanzicht onderin watervoerende pakket (-120 tot -131 m-NAP). Na 20 

(links) en 70 jaar (rechts). 



 

Figuur 3.30. Zij-aanzicht na 20 jaar: Einde bedrijfsvoering (boven) en na 70 jaar (50 jaar na 

einde bedrijfsvoering, onder). 

Scenario 6  -  Huidig + zoutonttrekking 



Figuur 3.31. Bovenaanzicht onderin watervoerende pakket (-120 tot -131 m-NAP). Na 20 

(links) en 70 jaar (rechts). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figuur 3.32a. Veranderingen freatische grondwaterstand (in m) bij huidige verdeling van de 

putten. Uitgangspunten: 2 miljoen m
3

 onttrekking brakwater en 1 miljoen m
3

 injectie 

concentraat in een half jaar. 



Figuur 3.32b. Veranderingen stijghoogte (in m) in het gecombineerde tweede en derde 

watervoerend pakket  bij de huidige putconfiguratie. Uitgangspunten: 2 miljoen m
3

 

onttrekking brakwater en 1 miljoen m
3

 injectie concentraat in een half jaar. 

Figuur 3.32c. Veranderingen freatische grondwaterstand (in m) bij diepe injectie (op 220 – 

308 m-NAP) van het concentraat. Uitgangspunten: 2 miljoen m
3

 onttrekking brakwater en 1 

miljoen m
3

 injectie concentraat in een half jaar.



Figuur 3.32d. Veranderingen stijghoogte (in m) in het gecombineerde tweede en derde 

watervoerend pakket bij diepe (op 220 – 308 m-NAP) injectie van het concentraat. 

Uitgangspunten: 2 miljoen m
3

 onttrekking brakwater en 1 miljoen m
3

 injectie concentraat in 

een half jaar. 

 

Tabel 3.3 Waargenomen gemiddelde stofconcentraties in de Marknessertocht in de winters van 2007-

2013. 



Tabel 3.4 Waargenomen concentraties voor verschillende sporenelementen  

μ

* meting voor aanvang van brijninjectie 

# waarnemingsfilters meer dan 300 m-mv in put van Leo Hoogendoorn 

n/a geen meting beschikbaar (n=0) 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Tabel 4.1 Evaluatie mogelijk maatregelen inclusief termijnen. 
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