
zoals verwoord in een recente kwaliteitsstaat: 
…is gebleken dat er een te hoge waarde is ge-
vonden voor het aantal bacteriekolonies 60 
UFC/l, het ijzergehalte 2,9 mg/l, het mangaan-
gehalte 0,48 mg/l, de geleidbaarheid 3600 µS/
cm en voor de troebelheid 28 NTU. Hieruit 
kan worden geconcludeerd dat er veel positie-
ve ionen in het water aanwezig zijn 
(geleidbaarheid), er zich onopgeloste stoffen 
in het water bevinden (troebelheid) en er bac-
teriekolonies aanwezig zijn. 
Is voor de ondiepe bron het nu in gebruik zijn-
de zuiveringssysteem afdoende, voor de diepe 
bron is dat absoluut niet het geval. 
 
Het toeval wil dat een paar jaar geleden, in 
2010 om precies te zijn, een oud-student Ci-
viele Techniek van de TU Delft te gast was bij 
ons op Monte do Casarão. Beroepsmatig was 
hij uiteraard zeer geïnteresseerd in de stroom- 
en watervoorziening. Al snel kwam dan ook de 
kwaliteit van het water ter sprake en onze 
wens om die te verbeteren. Zou het niet mooi 
zijn als iemand een onafhankelijk, objectief 
onderzoek zou kunnen uitvoeren, iemand die 
zich in het onderwerp zou willen vastbijten en 
er tijd en energie in zou willen stoppen, ie-
mand die niet op voorhand in standaardoplos-
singen dacht? Was het eigenlijk niet een ideaal 
onderwerp voor een bachelor afstudeerproject? 
En dat in een zeer aantrekkelijke omgeving, in 
een geweldig land met een wel zeer aangena-
me temperatuur? 
Een en ander resulteerde in correspondentie 
tussen de TU Delft in de persoon van professor 
Luuk Rietveld en ons met als gevolg een gede-
gen afstudeeropdracht in de vorm van de 
nieuwsbrief van Monte do Casarão, waarvan 
punt 5 en punt 6 het vermelden waard zijn:  
 
5. OPLOSSING? 
Gezocht wordt naar een betaalbare en houd-
bare waterbehandeling met zo laag mogelijke 
exploitatiekosten om onze problemen met het 
water te verminderen/op te heffen. Belangrijk 
daarbij is dat niet wordt gekeken naar een hy-
permoderne oplossing met veelgecompliceerde 
techniek, maar naar een robuuste oplossing, 
met eenvoudige en zo minmogelijk onder-
houdshandelingen, die het milieu niet belasten. 
De kosten/batenverhouding is daarbij zeker 
van groot belang. 

Kan het wat zachter? 
Over Bachelor Eindwerk in Portugal 
 
Nel Schimmer 
www.jeeigenberg.nl 
 
Niets is wat het lijkt. Bij het lezen van de woor-
den “Kan het wat zachter?” denk je in eerste in-
stantie natuurlijk aan geluidsoverlast, aan boze 
buren, huilende kinderen, politie aan de deur. Nee 
dus. Het betreft hier de titel van het Bachelor 
Eindwerk van Niels van Linden en Niels Harent, 
studenten aan de TU Delft, faculteit Civiele Tech-
niek en Geowetenschappen. Het gaat over water, 
waterkwaliteit en hoe die te verbeteren. En niet 
zomaar gewoon leidingwater maar water, opge-
pompt uit een bron die zich bevindt op het land-
goed Monte do Casarão, in de Alentejo, in het 
zuiden van Portugal, in de middle of nowhere.  
 
“Kan het wat zachter?” is een dik en deugdelijk  
rapport geworden. Het Bachelor Eindwerk van 
beide Nielsen is naar alle behoren en tevreden-
heid afgerond en beloond met een 8. 
Het rapport staat niet op zichzelf maar heeft als 
basis een Bachelor Eindwerk uit 2012, over de-
zelfde materie, van een student van dezelfde fa-
culteit, Michelle Loozen. 
Hoe begon het allemaal? Wat ging eraan vooraf 
en hoe kwamen de contacten met de TU Delft tot 
stand? Waarom in Portugal? Waarom Monte do 
Casarão? 
 
Landgoed Monte do Casarão - www.jeeigenberg.nl - is 
sinds 2007 eigendom van de Nederlandse familie 
Riemslag die van de voormalige eucalyptusplan-
tage een kleinschalig toeristisch bedrijf heeft ge-
maakt, een paradijsje voor wie van rust en stilte 
houdt. Monte do Casarão ligt ver van de bewoon-
de wereld, midden in de natuur. Ver weg ook van 
alle nutsvoorzieningen met als gevolg dat Monte 
do Casarão zelfvoorzienend moet zijn op veel 
gebieden. Eén daarvan is de waterhuishouding. 
Uit twee bronnen op het landgoed wordt water 
opgepompt: de ene is 40 meter en de andere is 
180 meter diep. De bron van 40 meter diep heeft 
goed water maar levert in het hoogseizoen niet 
genoeg. In die periode wordt de bron van 180 me-
ter ingeschakeld. Het water daarvan is minstens 
honderd jaar oud en bevat veel mineralen, voelt 
vettig aan en smaakt niet zoals wenselijk is. Of 



6. WAT BIEDEN WE? 
De student krijgt tijdens zijn onderzoek op 
Monte do Casarão kost en inwoning (cottage 
voor zover beschikbaar of kamer of cara-
van). Voor de reis en overige kosten is een 
budget van € 500 beschikbaar. 
 
De nieuwsbrief had effect. In mei 2012 ont-
vingen we Michelle Loozen. Zij heeft de sa-
menstelling van het water in beeld gebracht 
en aanbevelingen gedaan voor een zuive-
ringssysteem (zie ‘Verbetering watervoorzie-
ning Monte do Casarão’). Omdat er nog een 
aantal onzekerheden en vragen bleven, is 
door ons in 2013 besloten een vervolg te ge-
ven aan het onderzoek. Professor Luuk Riet-
veld was direct enthousiast en stelde uitein-
delijk voor dan maar twee studenten te laten 
komen: Niels van Linden en Niels Harent. 
En dan niet één week, maar een week of 
drie, in de zomervakantie, de drukste periode 
op Monte do Casarão.  
Na enige aarzeling van onze kant (Wat moe-
ten die knullen hier doen al die tijd, met al-
leen het geluid van vogeltjes om zich heen, 
geen kroeg in de buurt, geen vervoer?) die 
door de Nielsen werd weggenomen (Van 
Linden: “Ik neem het project zeer serieus en 
ben dus ook niet van plan bij u vakantie te 
komen vieren, ik kom om aan het probleem 
te werken. “Harent:  “Aangezien Niels (van 
Linden, red.) en ik elkaar goed liggen en wij 
beide harde werkers zijn denk ik zeker dat ik 
wat kan toevoegen aan het onderzoek en de 
uitvoering. Verder ben ik me er volledig van 
bewust dat mijn verblijf onderzoeksgericht 
zal zijn en geen vakantie.”) arriveerden ze 
juli 2013 op Monte do Casarão. 
Het is voor beide partijen alles meegevallen. 
Het was zelfs een heel gezellige en relaxte 
periode. Beleefdheidsperikelen werden snel 
getackeld. (“Eten jullie mee?” ”Als, het niet 
te veel moeite is en we u niet in de weg zit-
ten, graag.”) Eenmaal per week kookten de 
Nielsen voor ons en deden daarvoor inkopen. 
Tevens sloegen ze voor zichzelf een voor-
raadje in. Wat ze misten of wat op was, haal-
den ze uit onze koelkast.  
Drie weken hard werken (met af en toe een 
beetje vakantie, zoals een weekendje Albu-
feira) leverde een deugdelijk rapport met 
aanbevelingen op. Hoewel de Nielsen zich 

gefocust hadden op materiaal uit Nederland werd 
toch in gezamenlijk overleg besloten het hele zui-
veringssysteem (ionenwisselaars, zakfilters, 
chloorbehandeling) in Portugal te kopen en te la-
ten aanleggen door de plaatselijke leverancier, dit 
met het oog op garantie en onderhoud. Vooraf-
gaand aan een en ander moest ook nog een opslag 
worden gebouwd.  
Het hele project liep wel enige vertraging op om-
dat niemand aanvankelijk in de gaten had dat er 
niet met hetzelfde meetsysteem werd gewerkt. 
Portugal hanteert namelijk het Franse systeem en 
Nederland het Duitse. Ook door miscommunicatie 
en omdat elk antwoord weer nieuwe vragen op-
riep, duurde het allemaal wat langer. Bovendien 
was de Portugese leverancier met vakantie.  
 
Begin december is het zuiveringssysteem ge-
plaatst. Niels met (suiker in de koffie) en Niels 
zonder hebben dus niet zelf kunnen zien hoe alles 
is aangelegd en hoe en of het werkt, helaas. 
Of het systeem doet wat we ervan verwachten, is 
natuurlijk de volgende vraag. Binnenkort zullen 
we het water door de desbetreffende instanties la-
ten testen. De meeste mineralen zullen zeker ver-
dwenen zijn, de smaak lijkt ook verbeterd. Even 
afwachten maar. En anders kunnen we altijd nog 
doen wat zowel in het rapport van Michelle Loo-
zen als van Niels van Linden en Niels Harent als 
optie staat: het plaatsen van een omgekeerd osmo-
sesysteem. Dan is er geen vuiltje meer aan de 
lucht. In het water dus. 

L.B. Michelle Loozen. R.O. Bas Riemslag, Niels Harent, 
Niels van Linden, Francisco Baptista, António Silvério 
 
Met dank aan Michelle Loozen, Niels van Linden, 
Niels Harent, Prof. dr. ir. Luuk Rietveld en Ir. Bas 
Heijman 
 
 
 


