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WATERWINBEDRIJVEN I N DE RANDSTAD BEZORGD OVER
S T A N D P U N T RIJKSOVERHEID

Duinnatuur en drinkwater:geen vijanden
maarbondgenoten
In15129schreefir.J.E.Carrièreinhettijdschrift 'DeLevendeNatuur': "Devoordelenvandeaanwezigheidvandewaterleidingenindeduinenzijneengevolgvanhetjeit, datdezebedrijvenveelalzeer
grootecomplexendumgrond inbezithebben,diedaardoor nietvooranderedoeleindengebezigd
kunnenworden...Indiendewaterleidingbedrijven harewinplaatsenzoudenopgeven,zoudende
àaaràoorvrijkomende terreineninvelegevallcnniettothunoorspronkelijkestaatterugkeeren, doch
benutwordenvoorbouwterrein,enz.endaardooralsnatuurmonumentgeheel verlorengaan".
In bijna dezelfde bewoordingen kunnen
wedehuidige bezorgdheid vandewaterwinbedrijven indeRandstad weergeven.De
drinkwaterproductie indeduinen wordt
momenteel terdiscussiegesteld inde Vijfde
Nota Ruimtelijke Ordeningen inhet tweede
Structuurschema GroeneRuimte.Dewaterwinningzou uitdeduinen moeten verdwijnenomdenatuurlijke waterhuishouding te
herstellen.Datbetekent letterlijk: stoppen
met wateronttrekking enstoppen met
rivierwaterinfiltratie.
Kennelijk ishetbij derijksoverheid nog
nietdoorgedrongen datdeprovincies
Noord-enZuid-Holland samenmetde
duinbedrijven hetanti-verdrogingsbeleid
reedsvoortvarend hebben geïmplementeerd.
IndeAmsterdamseWaterleidingduinen zijn
grondwaterwinningen verminderd ofbeëindigdenexperimenten met diepinfiltratie
zijn invollegang.Overeenlengtevan2,5
kilometer zijnjonge,natteduinvalleien ontstaan opdeplaatswaarvroegereen winkanaallag.Plannen bestaan omnog200hectarevochtigeduinvallei teherstellen. Het
succesvandezeherstelmaatregelen heeft
Gemeentewaterleidingen Amsterdam mede
tedankenaanhetecohydrologisch onderzoekwaarmeedeeffecten van vernatting
zijn voorspeld.Dezeexpertiseisopgebouwd
insamenwerking metuniversiteiten en
hogescholen engeniet internationale erkenning.Natuurherstel staatdushoogin het
vaandelendatworddoor duinbezoekers
gewaardeerd.
BewonersindeRandstad willen echter
ookeenabsolutegarantievoorgoeden
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betaalbaar drinkwater.Alsde waterwinning
uitdeduinen zouverdwijnen, isdewatervoorzieningvoordeAmsterdamseregio in
gevaar.Dedoorderijksoverheid genoemde
alternatieven voorwaterproductie zijn bijde
huidigestand vanzakennietreëel.Diepinfiltratie wordt reedsjaren experimenteel toegepastenvoldoet(nog]nietwegensverstoppingsproblemen. Hetduurt nogjaren
voordatdeverschillende oplossingsrichtingenzijn uitgetest.Dezuiveringvan oppervlaktewaterdoormembraaninfiltratie isop
groteschaalevenmin leveringszeker.Voor
het bereikenvandrinkwaterkwaliteit wordt
nu teruggewonnen duinwater bijgemengd.
Datisvoorgezuiverd rivierwater datdoor
duinpassageeengoedeenstabiele kwaliteit
verkrijgt.
Indeplannen vanderijksoverheid ontbreken tweeessentiëleconsequenties:eris
niergedachtaandedrinkwarervoorraad die
nodigisbij calamireiren ende financiële
gevolgenzijn nietgoed doorgerekend.
Warerleidingbedrijven dierivierwarerals
grondstofgebruiken, kunnen nier zonder
voorraadbuffer. Nogtevaakraken rivieren
verontreinigd endan moetacuut een 'waterberg'wordenaangesproken.Indeduinen
gebeurtdatdoorteonttrekken uit hetdiepe
pakketen/ofuit hetinfiltratiegebied.Voorraadvormingbuiten deduinen leidt onherroepelijk toteennieuweruimteclaim inde
Deltametropool.Voor GemeentewaterleidingenAmsterdam alleenalzoueenvoorraadbekkenvanmeerdan 250hectarenodigzijn.
Datis15procent vande Haarlemmermeer!
Nieralleendenieuw interichten infrastructuur vergtenormekosten,maarookdeaan-

passingvandezuiveringstechnieken.Voor
dedrinkwatervoorziening vanAmsterdam
enomgevinglopendieoptotcircaeenmiljard euro.
Terugnaarderealiteit:watdoende
watetleidingbedrijven danwelom natuurhersteltebewerkstelligen? Infiltratie van
rivierwater isenblijft een onnatuurlijke
ingreep.Inhetzelfde nummer van'De
LevendeNatuur' schreefJ.P.Thijsseeen
weerwoord opdeuitsprakenvanCarrière.
Vochtminnende plantensoorten waren
immers uitdeAmsterdamseWaterleidingduinen verdwenendoor'eenhalveeeuw
waterleidingwerk'.Aanvankelijk keerden
dezesoorren nietterugroendeduinenvernatten met rivierwater.Inmiddels ishet
rivierwaterzovoedselarmdatveelsoorten
uitThijsse's lijst inde infiltratiegebieden
goedgedijen,mits infiltratie wordtgecombineerd metgoed natuurbeheer. Diralles
wordtgemonitord dooronderzoekenvoor
onderzoekenbeheerisveelgeldnodig.Dar
isen blijft beschikbaar doorde winfunctie
endenatuurfunctie ineenhand tecombineren.Alsdewaterwinbedrijven hun investeringen intrekken, hun meetnetten niet meer
onderhouden enhetduin vernat,wiezaldan
deomwonenden beschermen tegen ondergelopen kelders?Wieneemtdehogekosten
vangoednatuurbeheer over?Opdezevragen
isnoggeenantwoordgegevenmaarbij het
doorgaan vandeoverheidsplannen wordt
datwelurgent! *[
dr.G.Baeyens,
sectorNatuurbeleid Gemeentewaterleidingen Amsterdam
prof.dr.J.Sevink,
Instituut voorBiodiversiteit en Ecosysteemdynamica,Universiteit van
Amsterdam enjarenlang wetenschappelijk adviseur bij het ecohydrologisch onderzoek vanGWA
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Digitale foto's
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redactie,neemdaneerstconractop.De
resolutievandefoto's moetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
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