DiepinfiltratieinZuid-Holland West

Een milieuvriendelijke manier van waterwinning

Inleiding
Diepinfiltratie is de waterwintechniek
waarbij voorgezuiverd oppervlaktewater
diep in de grond wordt gebracht en na
verloop van tijd wordt teruggewonnen
voor de drinkwaterproduktie. Doelen van
diepinfiltratie zijn het behouden van de
aanwezige natuurlijke grondwatervoorraad
en het voorkomen van effecten aan het
maaiveld zoals deze optreden bij oppervlakte-infiltratie. Naar de mogelijkheden
van diepinfiltratie is al veel onderzoek
verricht [Peters etal, 1984, 1989;
Van der Hem & Peters, 1986]. In dit
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artikel zullen we kort stilstaan bij de
uitgangspunten van ontwerp en aanleg
van een diepinfiltratiesysteem en ingaan
op de wijze waarop de effecten op de
natuur zijn gekwantificeerd voor de 2 e fase
van de m.e.r. Diepinfiltratie Zuid-Holland
West. Deze m.e.r. is uitgevoerd in
opdracht van de NV Duinwaterbedrijf
Zuid-1lolland (DZH) en de NV Energieën Watervoorziening Rijnland (EWR). In
de I e fase van deze m.e.r. zijn in totaal 30
mogelijke lokaties onderzocht, waarvan
dertien lokaties zijn geselecteerd voor de
2 e fase op grond van waterwintechnische
criteria en effecten op natuur en milieu
[Iwaco &Kiwa, 1992; Leltz etal, dit
nummer]. Uit deze dertien lokaties zijn
in de 2 e fase verschillende lokaties geselecteerd voor het cluster meest milieuvriendelijke alternatieven en het voorkeurscluster voor de m.e.r. (voor definities
en ligging lokaties zie Speets etal, dit
nummer).
Uitgangspunten bij aanleg en
bedrijfsvoering: waar moet je rekening
mee houden?
Een diepinfiltratiesysteem bestaat uit een
aantal infiltratieputten, waarmee voorgezuiverd oppervlaktewater wordt geïnfiltreerd, een aantal onttrekkingsputten
waarmee water wordt gewonnen en'de
infrastructuur die nodig is voor wateraanen afvoer (transportleidingen, pompstations e.d.). Op welke wijze infiltratieen onttrekkingsputten gesitueerd worden,

is afhankelijk van verschillende factoren,
die hierna kort worden toegelicht.
De aanlegen inrichting
Tijdens veldbezoeken is vastgesteld welke
gebieden zonder bebouwing groot genoeg
zijn voor de aanleg van een diepinfiltratiesysteem (mogelijke m.e.r-lokatie).
Voor de inrichting van een lokatie kan
worden gekozen tussen twee systemen,
namelijk het wisselputsysteem, waarbij in
één lijn afwisselend infiltratie- en onttrekkingsputten zijn geplaatst en het gescheiden
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systeem, waarbij de infiltratie- en onttrekkingsmiddelen langs afzonderlijke lijnen
zijn geplaatst. Bij voldoende ruimte heeft
het gescheiden systeem de voorkeur van
de initiatiefnemers DZH en EWR, omdat
centraal geïnfiltreerd wordt en er rondom
wordt onttrokken. Hierdoor is de
beïnvloeding van het natuurlijke grondwater door infiltratiewater minimaal. Bij
de keuze voor leidingtracés is zoveel
mogelijk aangesloten bij bestaande wegen
en paden om de effecten van vergraving
te beperken. Als de vergravingsschade
onacceptabel groot is, kan gekozen
worden voor het wisselputsysteem. Omdat
dit langs één tracé te realiseren is, behoeft
er minder vergraven te worden.
Per lokatie zijn steeds twee inrichtingsvarianten ontworpen. Bij één variant zijn
op basis van een veldbezoek de putten en
leidingen dusdanig gesitueerd dat de
effecten op de natuur zo gering mogelijk
zijn. De tweede variant is gebaseerd op de
voorkeur van de initiatiefnemers waarbij
er intern afstemming heeft plaatsgevonden
tussen de functies natuurbeheer en watervoorziening.
Bedrijfsvoering
Voor de bedrijfsvoering is vervolgens een
aantal berekeningen uitgevoerd (o.a. met
SLAEM [Strack, 1989]) om de volumestroomverdeling over de infiltratie- en
onttrekkingsputten te berekenen. Daarna
is de capaciteit van het systeem bepaald
met het programma DISCAP [Van der

Samenvatting
In het kader van de 2 e fase van de
m.e.r. Diepinfiltratie Zuid-Holland
West zijn de hydrologische en ecologische effecten gekwantificeerd
van dertien mogelijke diepinfiltratieprojecten. Uit de hydrologische
berekeningen volgt dat er slechts
lokaal geringe veranderingen in de
freatische grondwaterstand optreden. Hierdoor zijn de effecten op
grondwaterafhankelijke vegetaties en
broedvogels gering. De effecten van
aanleg- en onderhoudswerkzaamheden zijn over het algemeen veel
groter. Bij enkele onden-.ochte
diepinfiltratieprojecten kan lokaal
relatief grote natuurschade optreden
door vergraving (effecten op vegetatie en broedvogels) en verstoring
tijdens de werkzaamheden (effecten
op broedvogels). Bij de definitieve
selectie van het cluster meest milieuvriendelijke diepinfiltratieprojecten
en het voorkeurscluster hebben deze
effecten dan ook een grote rol
gespeeld (zie ook Speets etal; dit
nummer). Er zijn alleen lokaties
gekozen waar de effecten van
vergraving en verstoring gering
zijn of waar deze geminimaliseerd
kunnen worden door een aanpassing
van leidingtracés en het uitvoeren
van werkzaamheden buiten het
broedseizoen.

Eem &Meijer, 1991],waaroij rekening is
gehouden met het opbarstcriterium, de
dikte en doorlatendheid van het watervoerende pakket en de maximale volumestroomdichtheid op de boorgatwand.
De verblijftijden en de spreiding hierin,
die belangrijke voorwaarden vormen bij
de inrichting, zijn berekend met het
programma FLOP [Van der Akker, 1987].
Een voldoende lange verblijftijd (minimaal twee maanden) in de bodem is
noodzakelijk om ziekteverwekkende
micro-organismen (bacteriën en virussen)
uit het water te verwijderen. Een lineaire
verblijftijdsspreiding van circa één jaar is
wenselijk in verband met het afvlakken
van seizoensfluctuaties in de kwaliteit van
het te infiltreren rivierwater.
Bij diepinfiltratie in het kustgebied moet
rekening worden gehouden met de
aanwezigheid van zout water in de ondergrond. Diepinfiltratie kan niet worden
toegepast op plaatsen waar het zoute (of
brakke) grondwater ondiep aanwezig is of
op plaatsen waar geen slecht doorlatende
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laag aanwezig is tussen de winningsputten
en het zoute grondwater. Dit laatste is van
belang door het risico van het omhoog
trekken van het brakke/zoute water
(upconing). Bij de diepinfiltratiesystemen
die opgenomen zijn in het cluster meest
milieuvriendelijke alternatieven en het
voorkeurscluster, bevindt het zoute grondwater zich steeds beneden de slechtdoorlatende Kedichem-formatie, zodat dit
risico beperkt is. Om dit risico nog verder
te verkleinen, wordt meer water geïnfiltreerd dan gewonnen, zodat steeds een
neerwaartse stroming overheerst. Het
benodigde percentage overinfiltratie is
bepaald met het programma AQUISOFT
[RIVM, 1989].
Veranderingen in de waterhuishouding:
verdroging of vernatting?
In deze paragraaf worden de hydrologische effecten kwantitatief beschreven.
De hydrologische effecten behoren tot de
zogenaamde primaire effecten, die op
zichzelf staan en niet als milieu-effecten
zijn beschouwd. In hoeverre deze hydrologische effecten negatief of positief
uitwerken op de natuur, wordt in de
volgende paragraaf beschreven.
Grondwater
In kader 1is aangegeven op welke wijze
de geohydrologische effecten van de
verschillende diepinfiltratiesystemen
bepaald. Hierbij is uitgegaan van infiltratie
en winning in het derde watervoerende
pakket. Bij de berekeningen is onderscheid gemaakt tussen effecten op de
grondwaterstand en effecten op de grondwaterkwaliteit.
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Hydrologische modellering
Grondwater
Voor het kwantificeren van veranderingen in
de waterhuishouding is gebruik gemaakt van
numerieke grondwaterstromingsmodellen die
zijn opgezet met het pakket TRIWACO/TRACE.
Diepinfiltratie resulteert in twee typen
geohydrologische effecten, namelijk effecten
door grondwaterstands- en stijghoogteveranderingen en effecten door veranderingen in grondwatersystemen en grondwaterkwaliteit.
Voor de bepaling van de stijghoogteveranderingen zijn voor een diepinfiltratiesysteem op
elke lokatie effectberekeningen uitgevoerd
voor:
- de normale bedrijfsvoering. Deze effecten
zijn via stationaire berekeningen bepaald,
waarbij evenveel of meer wordt geïnfiltreerd
dan gewonnen;
- het calamiteitenscenario i.e. het uitvallen
van de aanvoer van infiltratiewater gedurende
drie weken, waarbij tegelijkertijd een piekleverantie van 1,3 keer de normale hoeveelheid onttrokken water moet plaatsvinden.
Voor deze effectbepaling zijn niet-stationaire
modelberekeningen uitgevoerd.

Oppervlaktewater
De effecten van diepinfiltratie op het oppervlaktewater zijn afgeleid uit de berekende
veranderingen in het grondwatersysteem. Ook
hier is onderscheid te maken tussen twee
typen effecten: effecten op de oppervlaktewaterafvoer en op de oppervlaktewaterkwaliteit. Het eerste type effect is kwantitatief
bepaald, het tweede kwalitatief. De effecten op
de oppervlaktewaterafvoer zijn vastgesteld op
basis van veranderingen in lokale waterbalansen die berekend zijn met de geohydrologische modellen.

De effecten op de grondwaterkwaliteit zijn
voor twee 'extreme' diepinfiltratiesystemen
(grote capaciteit en hoog percentage overinfiltratie) in beeld gebracht via een uitgebreide systeemanalyse [Iwaco & Kiwa,
1995]. Hierbij zijn de volgende aspecten
onderzocht:

Bij de beschrijving van de effecten op de
oppervlaktewaterkwaliteit is gekeken naar
veranderingen in de mengverhoudingen
tussen regenwater en ondiep grondwater,
opkwellend duinwater en van buitenaf ingelaten water, en naar de effecten op de
interactie oppervlaktewater-grondwater.

Kader 1.
Afb. 1-Effecten van normale bedrijfsvoering op defreatischegrondzeaterstandbijuitvoeringvanhet
voorkeurscluster.
LEGENDA:
contourlijn verhoging f r e o (
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tisch grondwater van 0.05m
bij normale bedrijfsvoering
van het voorkeurscluster

In afbeelding 1zijn de veranderingen in
de freatische grondwaterstand weergegeven bij normale bedrijfsvoering van
het voorkeurscluster. De freatische grondwaterstand kan met maximaal 20-25 cm
stijgen (omgeving Groot Berkheide). Deze
stijging is het gevolg van de overinfiltratie
die wordt toegepast om de risico's van het
aantrekken van zout grondwater tot een
minimum te beperken. Diepinfiltratie kan
dus lokaal leiden tot een geringe vernatting.
Er moet ook rekening worden gehouden
met situaties waarin, vanwege een
calamiteit, geen geschikt oppervlaktewater
beschikbaar is voor infiltratie (voor
definitie van een calamiteit zie kader 1). In
verband met de leveringsverplichting kan
de winning niet gestaakt worden, waardoor er tijdelijk een onbalans tussen
winning en infiltratie ontstaat. Hierdoor
zal lokaal gedurende enkele weken de
freatische grondwaterstand dalen, wat kan

1. de veranderingen in ruimtelijke verspreiding en grootte van kwel en infiltratie;
2. de begrenzingen van grondwaterstroomsystemen (zowel in verticale dwarsdoorsneden als in horizontale doorsneden ter
hoogte van het maaiveld) en de veranderingen
hierin;
3. de effecten op grondwaterkwaliteit door
menging van grondwater met infiltratiewater
door veranderingen in grondwaterstroomsystemen, en veranderingen in de interactie
grondwater-oppervlaktewater.
De resultaten van deze systeemanalyse zijn
door extrapolatie naar de andere diepinfiltratiesystemen vertaald.
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leiden tot een tijdelijke verdroging
(negatief effect op de natuur; zie kader 2).
De grootste verlagingen worden berekend
in de overgang van duingebied naar het
strandwallengebied en in de polders
(maximale daling circa 1,2 m). Daarnaast
treden er in het duingebied op diverse
plaatsen grondwaterstandsdalingen op
(o.a. omgeving Groot Berkheide en
Boerderij Meijendel). Na beëindiging van
de calamiteit zal de grondwaterstand zich
geleidelijk herstellen.
Veranderingen in de stijghoogten van de
diepere watervoerende pakketten zijn
alleen van belang voor zover deze de
bestaande grondwaterwinningen negatief
beïnvloeden of leiden tot maaivelddaling
(zetting). Beide effecten kunnen in
principe optreden in een calamiteitensituatie, wanneer tijdelijke stijghoogteverlagingen (maximaal zeven m) optreden
in het derde watervoerende pakket. Om
zetting te voorkomen, zal in het geval van
een calamiteit de waterwinning waar
nodig worden verminderd.
Door infiltratie met rivierwater kan lokaal
de grondwaterkwaliteit veranderen. Uit
een systeemanalyse blijkt echter dat de
effecten op de stroomsystemen nihil zijn
[Iwaco & Kiwa, 1995], De menging van
'natuurlijk' grondwater met afstromend
infiltratiewater heeft geen significant effect
op de samenstelling van opkwellend
water. De overinfiltratie heeft in de directe
omgeving van de lokatie een neerwaartse
beweging tot gevolg van het grensvlak
tussen zoet en zout grondwater. De zoetwatervoorraad zal daardoor plaatselijk
licht toenemen.

Voorspelling van effecten op natuurwaarden
Bij de ecologische effectvoorspelling is onderzocht in hoeverre diepinfiltratie de vegetatie
en broedvogels beïnvloedt. Bij de vegetatie is onderscheid gemaakt tussen effecten van
veranderingen van de grondwaterstand op grondwaterafhankelijke vegetaties en effecten van
vergraving.
Vegetatie
De grootte van de effecten van freatische grondwaterstandstijgingen of -dalingen op grondwaterafhankelijke vegetatie wordt bepaald door:
- de gevoeligheid van de vegetatie voor grondwaterstandsveranderingen;
- de natuurwaarde van de vegetatie;
- de oppervlakte die de vegetatie beslaat.
De gevoeligheid met betrekking tot veranderingen in de grondwaterstand is vastgesteld met
behulp van het ecohydrologisch voorspellingsmodel HYVEG [Noest, 1991], dat opgesteld is
voor het duingebied Meijendel. Met dit model is per vegetatie de tolerantie vastgesteld ten
opzichte van de grondwaterstand. Vervolgens is onderzocht in hoeverre de toekomstige grondwaterstand binnen de ecologische tolerantierange valt. Daarna is met behulp van successie- en
degradatieschema's aangegeven welke vegetatie zal kunnen ontstaan bij de nieuwe grondwaterstand. De natuurwaardering van elke vegetatie is gebaseerd op nationale en regionale
zeldzaamheid en kenmerkendheid volgens het waarderingssysteem van de provincie ZuidHolland [Clausman &Van Wijngaarden, 1984].
Een probleem bij het vaststellen van het effect van een calamiteit is het tijdelijke karakter van de
situatie (maximaal drie weken). Na verloop van tijd kan de infiltratie weer hervat worden en zal
de oorspronkelijke grondwaterstand zich herstellen. Om deze reden wordt bij een calamiteit pas
gesproken van een effect als de grondwaterstand tijdelijk (max. drie weken) met meer dan
20 cm daalt. Achtergrond hierbij is dat in goed ontwikkelde natte duinvalleivegetaties de actuele
freatische grondwaterstand zowel in droge als in natte jaren circa 20 cm kan afwijken van het
meerjarige gemiddelde. Vegetaties in het duingebied zijn dus in zekere mate aangepast aan een
dynamiek in grondwaterstanden.
De grootte van de effecten van vergraving op vegetatie is afhankelijk van:
- de vergravingsgevoeligheid van de soorten. Vooral soorten die alleen voorkomen op bodems
met een lange ontwikkelingstijd zullen na vergraving niet snel terugkomen;
- de natuurwaarde van de vergravingsgevoelige soorten;
- de grootte van het vergraven oppervlak waarop deze soorten voorkomen.
Broedvogels
Diepinfiltratie kan op de volgende manieren invloed hebben op broedvogels:
- inundatie van nesten van bodembroeders (door een stijging van de grondwaterstand bij
normale bedrijfsvoering) danwei droogvallen van nesten van watervogels (daling van de grondwaterstand tijdens een calamiteit);
- verandering van de vegetatiestructuur en hieraan gerelateerd verlies aan habitat;
- verlies van habitat en verstoring door aanleg- en onderhoudswerkzaamheden.
Op basis van de dichtheid aan broedparen per soort en de natuurwaarde van de vogelsoorten
is het effect gekwantificeerd. Speciale aandacht is besteed aan soorten van de zogenaamde
Rode lijst. Het betreft hier soorten die in nationaal en/of internationaal opzicht zeldzaam zijn of
soorten die de laatste decennia sterk achteruit gegaan zijn.

Kader 2.

Oppervlaktewater
Diepinfiltratie kan, wanneer overinfiltratie
wordt toegepast, leiden tot een toename
van de oppervlaktewaterafvoer en een
verandering van de oppervlaktewaterkwaliteit. De toename van de afvoer van
oppervlaktewater bij normale bedrijfsvoering beperkt zich tot de directe
omgeving van de diepinfiltratielokaties en
is over het algemeen gering. Alleen bij
realisatie van het voorkeurscluster zal in
de directe omgeving van Roggewoning en
Groenendaal een lichte toename van de
oppervlaktewaterafvoer optreden. Dit
levert echter geen problemen op voor de
waterbeheerder.
Bij normale bedrijfsvoering zal er in de
omgeving van de lokaties in de zomermaanden minder gebiedsvreemd water
aangevoerd hoeven te worden. Hierdoor
zal de kwaliteit van het oppervlaktewater
lokaal enigszins verbeteren. Bij een
calamiteit zal, wanneer deze in de zomer-

maanden plaatsvindt, wel meer gebiedsvreemd water met een slechte waterkwaliteit aangevoerd moeten worden,
waardoor er een tijdelijke verslechtering
van de waterkwaliteit in watergangen zal
optreden. In het algemeen zijn de effecten
op de oppervlaktewaterkwaliteit zeer
gering [Iwaco & Kiwa, 1995].
Effecten op de natuur: vegetatie en
broedvogels
Huidige natuurwaarden
Het duingebied tussen Den Haag en
Katwijk en de aangrenzende strandwallen
en polders herbergen op diverse plaatsen
kwetsbare grondwaterafhankelijke natuurwaarden. Om deze in beeld te brengen is
de vegetatie gekarteerd van alle gebieden,
die door de onderzochte diepinfiltratiesystemen worden beïnvloed. Daarnaast
zijn in al deze gebieden de broedvogels
geïnventariseerd [Van der Meer, 1995].

Het duingebied is vegetatiekundig gezien
vooral van belang vanwege het voorkomen van zeldzame grondwaterafhankelijke plantengemeenschappen in
vochtige duinvalleien zoals de vegetatie
met Duinrus-Dwergzegge, vegetaties met
Padderus en vegetaties met Snavelzegge.
Daarnaast zijn de vochtige Duinberkenbossen en Eiken-berkenbossen met een
goed ontwikkelde struik- en kruidlaag
kenmerkend voor het gebied. Ook komen
op diverse plaatsen waardevolle gemeenschappen voor van droge milieus.
De meeste graslanden in het aangrenzende strandwallen- en poldergebied
herbergen weinig waardevolle vegetaties.
Lokaal komen hier wel waardevolle slooten oevervegetaties voor met diverse
kwelindicatoren [Iwaco, Kiwa &Evers en
De Vries, 1995).
In de duinpiassen en aangrenzende
moerassen kunnen tal van zeldzame
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op grondwaterafhankelijke vegetaties.
Deze dalingen blijken echter veelal op te
treden ter plaatse van weinig waardevolle
gemeenschappen van voedsclrijke
omstandigheden. Slechts op één plaats
kan bij beide clusters een grondwaterstandsdaling optreden, namelijk in een
waardevolle natte duinvalleivegetatie met
Dwergzegge en Duinrus, in de omgeving
van de boerderij Meijendel. Echter door
de geringe oppervlakte die deze vegetatie
hier beslaat, is het effect kwantitatief
gezien gering. Het effect treedt bovendien
alleen op wanneer de calamiteit in het
groeiseizoen optreedt.

Kwelplas, dichtgegroeid met Rietin Berkheide

vogelsoorten aangetroffen worden zoals
het Woudaapje, Porseleinhoen en Blauwborst. Het open duingebied met Duindoorn- en Liguster/Vlierstruwelen
herbergt Rode lijstsoorten zoals Paapje en
Roodborstapuit. De landgoederenzone
(met soorten als Wespendief, Zwarte
specht, Groene specht, Ransuil, Havik) en
het aangrenzende poldergebied (o.a.
weidevogels) zijn eveneens belangrijke
vogelgebieden.
Effectenvan diepinfiltratie op natuurwaarden
Onder effecten op natuur hebben we in
deze studie het volgende verstaan:
1. effecten van een veranderende grondwaterstand op grondwaterafhankelijke
vegetaties en broedvogels;
2. effecten van een verandering van de
oppervlaktewaterkwaliteit op watervegetaties;
3. effecten van vergraving op vegetatie en
broedvogels.
Voor de methode van het voorspellen van
de effecten op natuur wordt verwezen
naar kader 2. Daarnaast zijn de effecten op
geomorfologie en bodem onderzocht,
maar deze worden in dit artikel verder
niet behandeld omdat deze effecten qua
omvang sterk overeenkomen met de
effecten van vergraving op de vegetatie.
Effectenvan veranderingen van de
grondwaterstand
Uit de hydrologische berekeningen
(afb. 1) en de vegetatiekartering volgt, dat
slechts op enkele plaatsen met een grondwaterafhankelijke vegetatie de grondwaterstand met meer dan tien cm stijgt.
Lokaal treden er wel grotere stijgingen op,

maar op deze plaatsen zit de grondwaterstand ook nu al ver beneden maaiveld,
zodat er geen effecten op de vegetatie
optreden. Bij uitvoering van het cluster
meest milieuvriendelijke alternatieven en
het voorkeurscluster zijn de effecten op
grondwaterafhankelijke vegetaties en
broedvogels dan ook nihil [Iwaco & Kiwa,
1995],
Wanneer bij een calamiteit (tijdelijke)
dalingen van de freatische grondwaterstand optreden, kan dit effecten hebben
Pamassia,een kenmerkendeplant innatte duinvalleien
(foloT. Croese)

Ook broedvogels kunnen worden
beïnvloed door een kortstondige daling
van de grondwaterstand tijdens het
broedseizoen. Door bijvoorbeeld het
droogvallen van plassen kunnen de daar
broedende vogels van watermilieus
worden verstoord. Uit de effectberekeningen blijkt dat ook deze effecten
gering zijn [Iwaco & Kiwa, 1995].
Effectenvan waterkwaliteitsveranderingen
In een calamiteitcnsituatie kan een
tijdelijke verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit optreden door een
tijdelijke vergroting van de aanvoer van
gebiedsvreemd water. Dit kan leiden tot
eutrofiëring. In deze MER zijn alleen de
effecten van een dergelijke kwaliteitsverandering op watervegetaties meegenomen, waarbij de watervegetatie geldt
als graadmeter voor het effect op het hele
water-ecosysteem.
Uit de effectberekeningen blijkt eutrofiëring geen effect te hebben op watervegetaties omdat in de watergangen
vrijwel alleen vegetaties voorkomen van
voedselrijke tot zeer voedselrijke omstandigheden.
Effectenvan vergraving
De effecten van vergraving tijdens de
aanleg van een dicpinfiltratiesysteem zijn
over het algemeen veel groter dan de
effecten van veranderingen in de grondwaterstand. Dit geldt zowel voor de
effecten op vegetatie als voor de effecten
op broedvogels. Ondanks het feit dat veel
leidingen en putsystemen langs infrastructuur (wegen en paden) of perceelsranden zijn gesitueerd, treedt er vooral in
bosrijke gebieden (o.a. lokatie Meijendel)
en gebieden met veel lijnbeplantingen
aanzienlijke schade op (afb. 2). Om deze
reden is een aantal lokaties (waaronder de
lokatie Meijendel) afgevallen bij het
samenstellen van het cluster meest milieuvriendelijke alternatieven en het voorkeurscluster. Bij andere lokaties (Voorlinden) is de ligging van diverse leiding-
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Aß. 2 - Effecten van vergraving op de vegetatie.
(* :opgenomen in voorkeurscluster; +opgenomen in cluster meest milieuvriendelijke alternatieven).
Voorlinden (milieuvriendelijk)
Voorlinden (bedrijfsvoorkeur)*+De Klip (milieuvriendelijk)
De Klip (bedrijfsvoorkeur)
Berkheide-A
Berkheide-B"+
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Waalsdorp-2 (bedrijfsvoorkeur)
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Roggewoning (milieuvriendelijk)'
Roggewoning (bedrijfsvoorkeur)
Groenendaai-Noord (milieuvriendelijk)"
Groenendaal-Noord (bedrijfsvoorkeur)
Groenendaal-Zuid (milieuvriendelijk)"Groenendaal-Zuid (bedrijfsvoorkeur)
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Afb. 3 - Effecten van vergraving op broedvogch.
(' :opgenomen in voorkeurscluster; +opgenomen in cluster meest milieuvriendelijke alternatieven).
Voorlinden (milieuvriendelijk)
Voorlinden (bedrijfsvoorkeur)'+
De Klip (milieuvriendelijk)
De Klip (bedrijfsvoorkeur)
Berkheide-A
Berkheide-B*+

15000

vegetatie

©

8000 -

Berkheide-C
Hoofdader-zuid
N/leijende
Pan 4-11-12
Waalsdorp-2 (mi!ieuvriendelijk)*+
Waalsdorp-2 (bedrijfsvoorkeur)
Harstenhoek
Duinrell-Hertenkamp+
De Kievit
Roggewoning (milieuvriendelijk)*
Roggewoning (bedrijfsvoorkeur)
Groenendaal-Noord (milieuvriendelijk)'
Groenendaal-Noord (bedrijfsvoorkeur)
Groenendaal-Zuid (milieuvriende-
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tracés aangepast, zodat de schade aan
laanbeplantingen wordt beperkt.
Bij broedvogels leidt vergraving niet
alleen tot vernieling van habitat; ook
treedt op grotere afstand (maximaal
300 m.) verstoring op door geluidsoverlast
tijdens aanleg- en onderhoudswerkzaamheden. In deze studie is per lokatie het
effect van vergraving op broedvogels
gekwantificeerd en vervolgens gewaardeerd (afb. 3). In hoeverre het effect op
de broedvogels tijdelijk is (één broedseizoen) danwei langdurig, is nog moeilijk
aan te geven. Dit is mede afhankelijk van
de omvang van de schade en verstoring,
de gevoeligheid van soorten hiervoor en
de aanwezigheid van geschikt habitat in
de directe omgeving. De eerste resultaten

Zeer groot

van de evaluatie van de aanleg van het
diepinfiltratiesysteem Waalsdorp-1 wijzen
erop dat de broedvogelstand zich relatief
snel herstelt (mond. mededeling [Van der
Hagen (DZH)]).
Evaluatie
Uit de hydrologische en ecologische
effectvoorspellingen volgt dat er bij een
normale bedrijfsvoering weinig effecten
op grondwaterafhankelijke vegetaties en
broedvogels te verwachten zijn. Ook bij
een calamiteit (bijvoorbeeld het tijdelijk
uitvallen van de infiltratie) zijn de effecten
gering. Het ontbreken van grote veranderingen in de grondwaterstand is
mede het gevolg van het feit dat in de
I e fase van de m.e.r lokaties zijn afgevallen
die grote effecten hebben op de freatische

grondwaterstand [Iwaco &Kiwa, 1992].
De belangrijkste milieu-effecten die zijn
vastgesteld in de 2 e fase van de m.e.r, zijn
het gevolg van aanleg en onderhoud van
het waterwinsysteem. De lokaties
verschillen sterk in de mate waarin aanleg
en onderhoud tot schade aan de natuur
leiden. Hij de selectie van de twee clusters
heeft dit aspect een belangrijke rol
gespeeld. Br is zoveel mogelijk gekozen
voor lokaties waar de effecten van vergraving en verstoring minimaal zijn of
waar deze effecten geminimaliseerd
kunnen worden via een aanpassing in
de ligging van leidingtracés en puttenconfiguratie.
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