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Beantwoording vragen van Water Natuurlijk over het onderzoek 

Temmen van brakke kwel 

 

Naar aanleiding van de presentatie van Waternet voor de leden van het 

Algemeen Bestuur van AGV over het onderzoeksproject Temmen van Brakke 

kwel op 23 september j.l. heeft AB-lid mevr. M. di Bucchianico van de fractie 

Water Natuurlijk op 13 januari schriftelijk vragen gesteld over dit onderzoek.  

In deze memo zijn deze vragen weergegeven en voorzien van een antwoord.  

 

1. De provincie Noord Holland heeft in de structuurvisie Noord-Holland 

2040 het voornemen vastgelegd om in de Horstermeer natuur-

ontwikkeling en waterberging te realiseren door de aanleg van 250 

hectare nieuwe natuur (EHS), 834.000 kubieke meter waterberging en 

bestrijding van verdroging van het Vechtplassengebied. Dit in het kader 

van integrale gebiedsontwikkeling ten behoeve van klimaatbestendig-

heid van het gebied en de ruimtelijke kwaliteit (natuur netwerk / 

ecologische hoofdstructuur). De provincie schat de kosten voor de 

aanleg van natuur op: € 21 miljoen euro en wil dit financieren uit ILG-

middelen en FES-middelen Groene Uitweg. 

a. Wat is de invloed van de waterwinplannen op het uitvoerings-

programma van de provincie?  

Reactie:  

Het veldonderzoek en de veldproef met het oppompen op kleine schaal van 

het brakke kwelwater moet hier nadere informatie over geven. Echter, op 

basis van het tot nu toe uitgevoerde onderzoek is er geen aanleiding te 

veronderstellen dat het afvangen van de brakke kwel het 

natuurontwikkelingsplan van de provincie beïnvloedt. Natuurontwikkeling is 

o.a. vanwege de grotere beschikbaarheid van zoete kwel gepland in het 

zuidelijk deel van de polder, ten zuiden van de ringsloot. De brakke-kwelzone 

ligt vrijwel geheel binnen de ringsloot in het centrale en noordelijke deel van 

de polder. Daarbinnen zal een locatie gezocht worden voor de 

bemalingsputten voor brakke kwel. Oppompen van brakke kwel zal naar 

verwachting het kwelstroompatroon in de ondergrond ook niet substantieel 

veranderen. 

 

b. Houdt de provincie (algemene democratie) deze reservering nog in 

stand als het waterschap een alternatief plan heeft? 
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Reactie: Het wegvangen van brakke kwel in de Horstermeer is niet een 

alternatief voor de natte-natuurontwikkeling in de polder. Omgekeerd is het 

opzetten van het peil in de beoogde natte-natuurgebieden met twee 

decimeter ook niet een middel om de brakke kwel te verminderen. Daarvoor 

zou je het peil veel forser moeten verhogen en dan ook veel meer in het 

centrale deel, hetgeen vanwege de bebouwing daar niet mogelijk is.  

In aansluiting op de beantwoording van vraag 1a kan worden gesteld dat 

beide projecten elk een ander doel dienen, onafhankelijk van elkaar kunnen 

worden uitgevoerd en elkaar naar verwachting niet beïnvloeden. Ook de 

provincie heeft meermalen aangegeven, ook in het laatste bestuurlijk overleg 

met alle betrokken partijen, dat het twee gescheiden projecten zijn, die los 

van elkaar wel of niet kunnen worden uitgevoerd. 

 

2. Door het aftappen van de brakke kwel wordt voorkomen dat het water 

met de slechte kwaliteit in het watersysteem komt en er van elders 

water met een betere kwaliteit moet worden aangevoerd. In hoeverre is 

dit een duurzame oplossing?  

Reactie:  

Duurzaam, in de betekenis van goed voor natuur en milieu in brede zin van 

het woord, is deze oplossing alleszins omdat het de oppervlaktewaterkwaliteit 

en ecologie in het oostelijk deel van AGV-gebied belangrijk doet verbeteren, 

omdat de nationale strategische zoetwatervoorraad in het Markermeer erdoor 

wordt ontzien, omdat het de zuidwaartse zoutindringing op het Amsterdam-

Rijnkanaal beperkt en omdat het bijdraagt aan de klimaatdoelstelling van de 

organisatie. Dit alles op structurele basis. 

 

        2. (vervolg). Wat gebeurt er als er na verloop van tijd minder vraag is naar 

             drinkwater of (bijvoorbeeld door technisch falen of wijzigende 

             geomorfologische toestand) de situatie wijzigt? 

Reactie:  

Met de groeiende metropool die Amsterdam is en de ruimtelijke 

ontwikkelingen in landelijk gebied, zoals de woningbouw-uitbreidingen in de 

Bloemendalerpolder, blijft de drinkwatervraag in Waternet-gebied minimaal 

op het huidige peil, maar zal waarschijnlijk licht groeien. In het weinig 

waarschijnlijke geval dat de drinkwatervraag wel terugvalt zal er voor 

gekozen worden om de winning in de Horstermeer in stand te houden en 

minder water uit de Bethunepolder voor drinkwater te gebruiken, zodat dit 

beschikbaar komt voor de Loosdrechtse Plassen en er minder gebiedsvreemd 

water uit het Amsterdam-Rijnkanaal hoeft te worden ingelaten. 

Risico op technisch falen geldt voor alle gemalen, installaties, leidingen, 

bruggen, sluizen etc. in ons beheergebied. Het assetmanagement van de 

organisatie is er op gericht om technisch falen zoveel mogelijk te voorkomen 

en bij onverhoopt falen dit zo snel mogelijk te herstellen. 



 

  

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht  

Memo 
 

 

Alle uitvoerende werkzaamheden van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

worden verricht door Waternet 

  

 

 

 

Datum 

14 januari 2016 

 

 

3/5 

 

Autonoom optredende  geomorfologische veranderingen worden in de huidige 

situatie niet verwacht.  

  

3. Kunt u een globale omschrijving geven van de invloed op de 

waterhuishouding van de Horstermeer op zijn omgeving? 

Reactie:  

Belangrijk negatief waterkwantiteitseffect is de sterke wegzijging vanuit de 

omliggende gebieden richting de Horstermeer. Voor de waterkwaliteit is de 

directe invloed van de Horstermeer op zijn omgeving nu vrij beperkt, 

namelijk verzilting van de Vecht over ca 4 km tussen de Horstermeer en 

Nigtevecht. De indirecte invloed is echter veel groter, omdat nu grote 

hoeveelheden Markermeerwater (op jaarbasis 140 miljoen m3, ofwel een 

waterschijf van 20 cm over het gehele Markermeer) bij Muiden in de Vecht 

worden ingelaten om water in het gebied ten noorden en rondom de polder 

de Horstermeer op peil te houden en om het brakke Vechtwater bij 

Nigtevecht het Amsterdam-Rijnkanaal op te stuwen. Doel van dat laatste is 

te voorkomen dat het brakke Vechtwater de meer noordelijk gelegen polders 

en natuurgebieden bereikt, zoals het Naardermeer. Dit ingelaten 

Markermeerwater is weliswaar beter van kwaliteit dan het brakke 

Horstermeerwater, maar het is gebiedsvreemd, met onder andere te hoge 

concentraties sulfaat. Doordat dit Markermeerwater nu de waterkwaliteit in 

dit gebied bepaalt, bereiken deze watersystemen niet de volgens de KRW-

vereiste waterkwaliteits- en ecologische doelstellingen. Het relatief kleine 

deel brakke kwel uit de Horstermeer (6 miljoen m3) “verpest” het veel 
grotere deel zoete en schone kwel (30 miljoen m3) uit deze polder. Dit zoete 

water zou anders kunnen worden ingezet om de omgeving met goed, 

gebiedseigen water te suppleren. 

 

4. Wat zijn de financiële en maatschappelijk kosten van de huidige 

omgang met het brakke water in de Horstermeer? 

Reactie: 

De financiële kosten voor de huidige omgang met brakke kwel zijn laag. De 

polder Horstermeer zou vanwege de hoge kweldruk ook zonder brakke kwel 

bemalen moeten worden. Het inlaten van Markermeerwater op de Vecht en 

de doorstroming van het brakke Vechtwater naar het Amsterdam-Rijnkanaal 

gaat op vrij verval. Op termijn zou Rijkswaterstaat de inlaat uit het Natte 

Hart kunnen gaan beprijzen als prikkel om zo zuinig mogelijk om te gaan met 

de nationale strategische zoetwatervooraad. 

De maatschappelijke kosten bestaan uit ecologische waardevermindering van 

het Vechtplassengebied door de dominantie van het gebiedsvreemde 

Markermeerwater van matige kwaliteit. Daarnaast kan, zeker met de 

verwachte langere droogteperiodes als gevolg van de klimaatverandering, op 

nationale schaal een tekort aan zoetwater ontstaan, onder andere door 

uitputting van het Markermeer als strategische zoetwatervoorraad, onder 
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andere als gevolg van het doorspoelen van brakke kwel in AGV-gebied met 

dit Markermeerwater. 

5. Door de lage ligging en door de zandige ondergrond zuigt de polder 

veel water weg uit de polders en plassen in de omgeving, ongeveer 35 

miljoen kubieke meter per jaar. De omgeving moet op peil worden 

gehouden door water uit het boezemsysteem in te laten. Dit is 

ongunstig voor de waterkwaliteit en voor bijzondere plantensoorten. 

Wordt door de winning van de brakke kwel ook dit negatieve aspect 

gestopt? 

Reactie:  

Ja, er kan in dat geval schoon en zoet kwelwater uit de Horstermeer worden 

gebruikt (mogelijk is een defosfateringsstap nodig) voor het suppleren van 

de omgevende wegzijgingsgebieden. Omdat de Horstermeerpolder de 

Bethunepolder dan voor een deel vervangt als drinkwaterbron kan het 

overblijvende, kwalitatief goede kwelwater uit de Bethunepolder ook worden 

ingezet als suppletiewater, in dit geval voor de Loosdrechtse Plassen. Dit ter 

vervanging van het kwalitatief slechte water uit het Amsterdam-Rijnkanaal, 

waar nu de Loosdrechtse Plassen mee worden gesuppleerd. 

 

6. Om de kwaliteit van het water en de natuur in de omgeving te 

verbeteren is ruim 10 jaar geleden besloten om het waterpeil aan de 

rand van de Horstermeerpolder te verhogen. Dit gebeurt in combinatie 

met natuurontwikkeling ten behoeve van de Ecologische 

Hoofdstructuur. Benodigde gronden worden aangekocht, en met de 

inrichting van een deel van het gebied is intussen gestart. Hoe verhoudt 

een plan om brak water te winnen en daar drinkwater van te maken 

zich met dit beleid? 

Reactie: 

Beide initiatieven zijn los van elkaar ontwikkeld en kunnen ook los van elkaar 

worden uitgevoerd, naar verwachting zonder wederzijdse storende 

beïnvloeding (zie ook beantwoording op vragen 1a en 1b) 

 

7. In de afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat de Horstermeerpolder 

ook een sleutelrol kan spelen bij het tegengaan van wateroverlast in 

natte periodes. Uit onderzoek bleek dat natuur en waterberging in de 

Horstermeerpolder goed kunnen worden gecombineerd. Bij hevige 

regenval kan zo worden voorkomen dat er wateroverlast ontstaat in de 

Ankeveense- en Kortenhoefse Polders en in de Horstermeerpolder zelf. 

Dit heeft de provincie Noord Holland aanleiding gegeven om de 

Horstermeer aan te wijzen voor natuurontwikkeling en waterberging. 
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Hoe verhoudt een plan om brak water te winnen om hier drinkwater van 

te maken
1
 zich met dit beleid? 

Reactie: 

Op dit moment ligt er geen waterbergingsopgave voor de Horstermeer.  

 

8. Hoeveel kosten zijn er inmiddels door AGV gemaakt voor deze pilot en 

op basis van welk besluit is hier toestemming voor verleend? 

Reactie: 

Met aftrek van subsidie heeft AGV t/m oktober 2015 € 74.180 uitgegeven 

aan onderzoek naar voorkomen van en oplossingen voor brakke kwel in de 

Horstermeer. Het onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek naar 

voorkomen en bestrijden van brakke kwel in AGV-gebied en daarbuiten. De 

pilot wordt gefinancierd uit het budget voor Onderzoek & Innovatie waarover 

jaarlijks wordt gerapporteerd aan het DB. Aan dit budget draagt de 

gemeente Amsterdam 53% bij, AGV de resterende 47%. De ontvangen 

subsidie is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen 

Agentschap NL). 

 

                                                
1 Drinkwaterwinning is niet de aanleiding voor het onderzoek naar het vóórkomen en 

bestrijden van  brakke kwel in AGV-gebied. De primaire aanleiding voor het onderzoek 

zijn de waterkwaliteitsproblemen in en rond deze polders met brakke kwel. Voor de 

Horstermeer in het bijzonder geldt dat het de waterhuishouding in een nog wijdere 

omgeving van de polder verstoort. Dat het opgepompte brakke kwelwater mogelijk als 

bron voor de drinkwaterproductie kan worden gebruikt is wel een belangrijk voordeel, 

omdat dat het afvangen van brakke kwel betaalbaarder en klimaatbestendiger maakt. 

De gemeente Amsterdam  beschikt over twee geschikte bronnen voor drinkwater-

bereiding, te weten de Bethunepolder en het Lekkanaal/Amsterdamse Waterleiding-

duinen. Met deze bronnen kan de gemeente Amsterdam tot in lengte van jaren de 

levering van voldoende en onberispelijk drinkwater aan het leveringsgebied 

garanderen. Voor de gemeente Amsterdam is er dus geen noodzaak om een nieuwe 

bron voor de drinkwaterbereiding te gaan ontwikkelen.  


