
COASTAR Nieuwsbrief 1 – oktober 2019
Via deze nieuwsbrief worden alle partners van het COASTAR consortium op 
grote lijn op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken van de 
deelprojecten en de programmaorganisiatie. 

A3. Westland: 
Case: Ondergrondse infiltratie van het 
neerslagoverschot via de bassins van de tuinders zorgt
voor verzoeting van het grondwater en creëert ruimte
in de bassins om piekbuien op te vangen en
wateroverlast te voorkomen. 

Highlights:
• Conceptrapportage Overzicht Initiatieven water en

energie Westland 
• Concept animatie Waterbank Westland
• Master scriptie Marjan de Braall (UU, 

Rechtsgeleerdheid)
• Bezoek Themadag Water – World Horti Center
• Enthousiasme en actieve deelname 3 clusters 

tuinders
• Bovengronds waterbalansmodel gereed op uurbasis

en per tuinder

A2. Brakwaterwinning kust(duinen)
Case: Brakwaterwinning grondwater bij de 
zoetwaterlens in de duinen ten behoove van extra 
drinkwater bron (ontzilt grondwater) en vergroting
strategische grondwaterreserve. 

Highlights:
• Gesprekken hebben plaatsgevonden met RWS en

omgevingsdients over concentraat lozing.
• Het dynamisch zoet-zout grondwatermodel voor

Berkheide en meijendel berekent op hoge resolutie
maatregelen en effecten.

• Er is een opzet gemaakt voor de onttrekkingsput en
een mogelijke proeflocatie is benoemd. 

• Pilot wordt voorbereid. 

A1. Brakwaterwinning polders
Case: Afvangen van brakke kwel voor
drinkwaterproductie in combinatie met tegengaan
verzilting grondwater en oppervlaktewater in de MT 
polder.

Hightlights:
• De kickoff partnerbijeenkomst heeft

plaatsgevonden, inclusief inspirerende excursie.
• Het zoet-zout grondwatermodel is opgezet en de 

basisversie van het model is gereed. 
• Voor de implementatieopgave is in een werksessie

de business canvas ingevuld en de methodiek is 
uitgewerkt tot baten van de MKBA.

Meer informatie: Esther.vanBaaren@Deltares.nl en Klaasjan.Raat@kwrwater.nl COASTAR kennisprogramma 2019 – 2020: nieuwsbrief oktober 2019

Het 
grondwatermodel
wordt met 16-32 
rekencores op 
Amazon 
doorgerekend.

Startbijeenkomst in de MT polder



C. Programmamanagement
Highlights:
• Samenwerkingsovereenkomst is door alle partijen getekend.
• Bijdrage Deltafonds 2019-2020 is door het Deltafonds goedgekerud, formele toekenning via de Provincie wordt

aangevraagd.
• Samenhang tussen de deelprojecten loopt goed: modellen, implementatieopgave, aansluiting DPZW, scenario’s.
• Kerngroep is samengesteld en eerste overleg heeft plaatsgevonden.
• Stuurgroep is samengesteld, deelname Provincie Zuid-Holland volgt.

A4. Rotterdam: enabling urban  
groundwater recharge
Case: Ondergronds opslaan van het neerslagoverschot
in stedelijk gebied voorkomt wateroverlast, vult
grondwaterstanden aan en zorgt voor een stedelijke
watervoorziening. 

Highlights:  
• Relevante parameters voor diepinfiltratie zijn

vastgesteld.
• Conceptrapportage over beschikbare sensoren, 

integratie in 1 systeem en sturing op 
drempelwaarde opgeleverd. 

• Bezoek Coordinerend Overleg aan Urban 
Waterbuffer Spangen.

• Bronnen Hoekselijn reed geplaatst, incl. 
monitoringsplatform.

• Ontwerp en ontwikkeling bronnen Bellamyplein en
Robert Fruinstraat; verkenning Museumpark, 
Schouwburgplein en Ahoy.

Meer informatie: Esther.vanBaaren@Deltares.nl en Klaasjan.Raat@kwrwater.nl COASTAR kennisprogramma 2019 – 2020: nieuwsbrief oktober 2019

B2. Kennisdisseminatie
Communicatie:
• Het communicatieplan is een lopend document, is 

besproken in de kerngroep en wordt met alle
partners gedeeld.

• De website wordt verbeterd en een nieuwbericht
wordt in de komende weken opgesteld. 

Aansluiting bij andere trajecten
• Afstemming met WaterNexus (NWO) heeft

plaatsgevonden en er is een COASTAR presentatie
op het WaterNexus symposium.

• De kerngroep maakt een overzicht van trajecten om 
te volgen. 

Buitenland
• COASTAR Chili is gestart (Partners voor Water 

project).

B1. Nationaal en aansluiting DPZW
Highlights:
• Factsheets DPZW versie augustus 2019 van de 4 

cases zijn opgeleverd ten behoove van voorselectie
Deltafonds 2021.

• Kick-off en werksessie gewenste resultaten met 
stakeholders heeft plaatsgevonden.

• Eerste uitwerking methodiek potentiekaarten en
voorbereiding expertsessies.

• Posterpresentaties Kennisdag Zoetwater en NHV 
dag.

Stuurgroep COASTAR:
Dunea: Ad de Waal Malefijt (voorzitter). 
Hoogheemraadschap van Rijnland: Waldo von Faber 
Hoogheemraadschap van Delfland: Manita Koop
Glastuinbouw Sector: Jacco Vooijs
I&W: Douwe Jonkers
Arcadis: Frank Goossensen
Allied Waters / KWR: Jos Boere
Deltares: Toon Segeren
Provincie Zuid-Holland: volgt


