109

DiepinfiltratieinZuid-Holland West

Vijfjaar diepinfiltratie in Waalsdorp

Inleiding
Begin 1990 werd het diepinfïltratieproject
W'aalsdorp in bedrijf genomen. Op basis
van de ervaringen in de afgelopen vijfjaar
wordt in dit artikel achtereenvolgens
aandacht besteed aan produktie-technische, geohydrologische en ecologische
aspecten van het diepinfiltratiesysteem in
W'aalsdorp en aan aspecten van waterkwaliteit.
Herst worden echter enkele kenmerken
van het diepinfiltratiesysteem en de
lokatie Waalsdorp weergegeven, alsmede
van de verleende vergunning ex. Grond-
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waterwet en het monitoringprogramma.
Voor uitgebreide beschrijvingen van het
door DZI1 verrichte vooronderzoek, de
lokatiekeuze, het ontwerp en uitvoering
van het project wordt verwezen naar een
reeks artikelen die in H 2 0 [9, 1990] zijn
verschenen in het kader van het thema:
Diepinfiltratie W'aalsdorp.
De lokatie Waalsdorp
De Vlakte van Waalsdorp is gelegen in de
binnenduinrand op ongeveer drie km
afstand van de zee. Het is een gebied met
licht geaccidenteerde duinen. Het centrale
deel van de lokatie van het diepinfïltratieproject bestaat uit een langgerekte vochtige vallei tussen de infiltratiereeks en de
oostelijke onttrekkingsreeks. De vallei is
met duinberkenbos begroeid. De omliggende begroeiing bestaat uit duingraslanden en dwergstruweel. De bodem
is oppervlakkig ontkalkt en over het algemeen licht humeus. Vanaf het begin van
deze eeuw, maar vooral in de afgelopen
tientallen jaren, is het waterwin-, militair
en recreatief gebruik sterk toegenomen.
Het diepinfiltratiesysteem Waalsdorp
Bij het ontwerp van het diepinfiltratiesysteem is gekozen voor een lijnsysteem

bestaande uit een rij met 24 infiltratieputten en twee rijen met in totaal
22 onttrekkingsputten (zie aft. 1). De
oostelijke onttrekkingsreeks van het
diepinfïltratieproject is gelegen in een
voormalige tankbaan. De westelijke
onttrekkingsreeks is gelegen in sprang A,
een insnijding in het terrein uit 1911. De
infiltratiereeks van de diepinfiltratie is
grotendeels geplaatst in geroerde grond.
Een aantal technische gegevens van het
diepinfiltratiesysteem is samengevat in
tabel I. Het watervoerend pakket waarin
de infiltratie- en terugwinning zich
afspeelt, wordt aan de onderzijde
begrensd door kleilagen van de Formatie
van Kedichem en Tegelen (bovenkant
circa 65 tot 70 m-NAP). De scheiding
tussen dit pakket en het freatisch pakket
wordt gevormd door slecht doorlatende

holocene klei- en veenlagen, waarvan de
bovenkant is gelegen op circa 16-18 m
-NAP. Ter plaatse van het diepinfiltratiesysteem bevindt zich grondwater met een
chloridegehalte groter dan 300 mg/l op
een diepte van meer dan 100 m-NAP,
onder de kleilagen van de Formaties van
Kedichem en Tegelen. Een globaal geohydrologisch schema van de ondergrond
ter plaatse van het diepinfiltratiesysteem is
weergegeven in afbeelding 2.
Het geïnfiltreerde water bestaat uit voorgezuiverd Maaswater dat in Scheveningen
een verdere voorzuivering ondergaat in
de vorm van coagulatie, flotatie en snelfiltratie. Het in Waalsdorp onttrokken
water wordt gemengd met de rest van
het, in het waterwingebied van DZH
gewonnen water en getransporteerd naar
de bestaande nazuivering.

TABEL I- Diepinfiltratiesysteem technische data.

De vergunning
Begin 1988 werd door Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland aan de toenmalige DWF van 's-Gravenhage vergunning verleend voor een diepinfïltratieproject op de lokatie W'aalsdorp. De
vergunde onttrekkingscapaciteit bedraagt
vier MmVjaar met een maximum per
etmaal van 16.500 m 3 .
Tijdens de inzageperiode van de aanvraag
voor bovengenoemde vergunning werden
twee bezwaren ingediend. Beide bezwaarschriften werden ingegeven door de vrees,
dat door de activiteiten waarvoor vergun-

Infiltratiepullen
aanial
filterlengte
boorgatdiameter
filterbuisdiameter
infiltratiesnelheid

24
35 m
1,0 m
0,315 m
0,15-0,23 m/h

Ontlrekkingsputten
aanial
filterlengte
boorgaldiameter
filterbuisdiameter
totale capaciteit
maximale capaciteit

22
15 m
0,6 m
0,2 m
4 miljoen mVj (420 m 3 /h)
620 mVh
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Onttrekking

Infiltratie
voorgezuiverd
rivierwater

Onttrekking

Afb. 2 - Dwarsdoorsnede Geohydrologie.

ning werd aangevraagd, grondwateroverlast zou ontstaan, c.q. de bestaande grondwateroverlast zou verergeren. Hoewel uit
modelberekeningen was gebleken dat er
op enige afstand van de proeflokatie geen
nadelige effecten te verwachten zijn, zelfs
niet in de situatie met overinfiltratie, werd
toch door de Provincie Zuid-Holland aan
deze bezwaren tegemoetgekomen. Geëist
werd dat over een periode van drie jaar de
hoeveelheid te infiltreren water niet groter
mocht zijn dan de hoeveelheid onttrokken
water. Verder werden voorschriften opgesteld met betrekking tot het meten van
de stijghoogten van het grondwater en de
grondwaterkwaliteit.
Er diende bovendien een zogenaamd
'nulonderzoek' plaats te vinden; ten
minste negen maanden voordat van de
vergunning gebruik werd gemaakt. Ook
werd geëist dat de gemeten concentraties

van een aantal kwaliteitsparameters in het
te infiltreren water en in het onttrokken
grondwater, de door de Provincie ZuidHolland vastgestelde concentraties niet
overschrijden. In tabel II zijn de te onderzoeken parameters, de frequentie van
onderzoek en de door de Provincie vastgestelde concentraties vermeld.
Het monitoringprogramma
Het diepinfiltratiesysteem Waalsdorp is
met behulp van een monitoringsysteem
nauwlettend gevolgd.
De waarnemingen waren hierbij in het
bijzonder gericht op:
- De werking van de voorzuivering te
Scheveningen, in verband met de kwaliteit
van het te infiltreren water;
- Het functioneren van het diepinfiltratiesysteem (opbrengst, bewaken verstopping,
etc);
- De kwaliteitsveranderingen van het
water bij bodempassage, vooral voor de
hygiënische aspecten (bacteriën, virussen,
organische microverontreinigingen,
integrale toxiciteit);
- Veranderingen van het brakwatervoorkomen in het watervoerende pakket onder
de kleilagen in de Formaties van
Kedichem en Tegelen;
- Stijghoogteveranderingen in de van
belang zijnde watervoerende pakketten,
zowel ter plaatse van het diepinfiltratiesysteem als binnen de totale invloedssfeer
ervan;
- De verspreiding van het geïnfiltreerde
en niet teruggewonnen (voorgezuiverde)
rivierwater. In hoeverre vindt afstroming
hiervan plaats in hetzelfde pakket waarin
wordt geïnfiltreerd en in welke mate vindt
er een uitwisseling plaats met vooral
bovengelegen pakketten;
- De voor het monitoringprogramma
geïnstalleerde meetpunten staan weergegeven op afbeelding 1.

TABEL II - De gemiddelde concentraties van een aantal parameters in lietgeïnfiltreerde en onttrokken water en de
•verandering in concentratie als gevolg van bodempassage (in mg/l, tenzij anders aangegeven).

Parameter
Zuurstof
Calcium
Magnesium
Totale hardheid (mmol/1)
Natrium
Kalium
Sulfaat
IJzer
Silikaat
Ortho-fosfaat
Nitraat
Totaal THM fug/1)
AOX (jxg/\)
Alrazine (fig/\)
Simazine (//g/l)

Infiltratie-water
10,0
72
9
2,17
43
5,7
78
> 0,01
1,60
0,02
3,40
5,9
23
0,14
0,09

Onttrokken water

Verandering

< 1,0

> - 9,0
+ 21
+ 4
+ 0,69
+ 1
+ 0,2
+ 11
+ 1,1
+ 6,69
+ 0,23
> - 3,38
> - 5,8
> - 14
> - 0,11
> - 0,06

93
13
2,86
44
5,9
89
1,1
8,29
0,25
< 0,2
< 0,1
< 9
< 0,03
< 0,03

Ervaringen na vijf jaar diepinfiltratie in
Waalsdorp
Voorzuivering enputverstopping
Een algemene richtlijn bij het ontwerp van
het diepinfiltratiesysteem, inclusief de
voorzuiveringsinstallatie, is geweest dat er
een minimale regeneratie van de infiltratieputten behoeft plaats te vinden. Dit
onder meer om een zo gering mogelijke
verstoring van het terrein na de inbedrijfname van het systeem te waarborgen.
Tijdens eerdere onderzoeken naar diepinfiltratie [DeJonge, 1990], was het belang
van het boren van 'schone' putten aangetoond. Vergelijking van het verstoppingsgedrag van een klassiek geboorde
put met die waarbij de zwevende bestanddelen uit de boorspoeling werden verwijderd, hadden aangetoond, dat de mate
en de toename van de verstopping van dit
laatste type putten aanzienlijk geringer is.
Dit overigens onder de voorwaarde dat de
membraanfiltratie-index (MFI) lager is
dan 3 s/l2.
Afbeelding 3 toont het verstoppingsgedrag
van een drietal van de infiltratieputten van
Waalsdorp in relatie tot de totale hoeveelheid geïnfiltreerd water. In dezelfde
afbeelding zijn ook de MFI en het gehalte
assimileerbare organische Koolstof (AOC)
van het geïnfiltreerde water aangegeven,
alsmede de MFI van het uit Bergambacht
aangevoerde voorgezuiverde rivierwater.
Het verstoppingsverloop geeft de mate
van verstopping per eenheid van debiet
aan en is omgerekend naar een constante
temperatuur (10°C).
Uit de afbeelding blijkt dat gedurende de
beschouwde periode ruimschoots aan de
eis van een MFI lager dan 3 s/l2 is
voldaan. Verder is de mate van verstopping bijzonder gering gebleken (er wordt
niet intermitterend teruggepompt). In de
beschouwde periode behoefde niet te
worden geregenereerd.
Overigens valt een duidelijk seizoenseffect
in het verstoppingsverloop waar te nemen,
met een oplopende weerstand in het voorjaar en een spontane regeneratie in het
najaar.
Beïnvloeding grondwaterstanden en
grondwaterkwaliteit buiten het diepinfiltratiesysteem
De uitgevoerde metingen lijken aan te
geven dat er enige mate van verspreiding
van het infiltratiewater optreedt. Dit is
geïnfiltreerd water dat 'ontsnapt' uit het
diepinfiltratiesysteem en in het watervoerend pakket waarin wordt geïnfiltreerd
in zuidoostelijke richting afstroomt. In het
freatische watervoerende pakket kon geen
verandering van de kwaliteit van het
grondwater worden aangetoond.
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verandering is de totale verwijdering van
zuurstof en nitraat uit het water. Dit is het
gevolg van de oxydatie van pyrieten
organisch stof. Daarnaast vindt kationwisseling tussen éénwaardige entweewaardige ionen plaats en iser uitloging
van silicium en fosfaat.
Samen met het oplossen van kalk uitde
bodem door de vorming van C 0 2 tijdens
de oxydatiereacties leidt dit tot verhoogde
gehalten inhet water na bodempassage
van onder andere calcium, sulfaat, ijzer,
mangaan enfosfaat. Intabel III zijnde
gemiddelde veranderingen voor een
aantal karakteristieke parameters kwantitatief aangegeven.
De waargenomen veranderingen zijn
conform deverwachtingen enreeds
eerder door anderen uitgebreid
beschreven [Stuyfzand, 1989].
Bovengenoemde reacties hebben een
eindig karakter door uitputting vande
bodem. Hierbij moet voor de oxydatiereacties indehuidige opzet van diepinfiltratie aan een tijdsbestek van enkele tientallen jaren worden gedacht. Indeeerste
waarnemingsput (WE), na een verblijftijd
van negentien dagen, wordt na vijf jaar
infiltratie het eerste teken van verminderde redoxpotentiaal geconstateerd,
daar sporen van nitriet inhet water zijn
vastgesteld.

MFIenAOC voorzuivering
van dlepinfiltratle systeem Waalsdorp
MFI aangevoerd rivierwater

AOC na voorzuivering

MFI na voorzuivering

Verstopping infiltratieputten 1,13 en24
v a n dlepinfiltratle systeem W a a l s d o r p

1992
Put 1

199:
Put 13

Put 24

Aß. 3-MFI -t verstopping, MFI/AI/MFIBA/AOCverstoppingsputten.

Via de slecht doorlatende lagen tussen het
te infiltreren pakket en het freatisch
pakket kan een naar verwachting geringe
beïnvloeding van de freatische grondwaterstand plaatsvinden. Om dit teonderzoeken is door TNO Grondwateren
Geo-energie een vijftal stijghoogte
reeksen geanalyseerd [TNO, 1995]. Uit
deze analyse (periode 1977-1995) blijkt
dat deze niet aantoonbaar reageren op het
diepinfiltratieproject W'aalsdorp. Wel kon
een duidelijke relatie worden gelegd met
onder meer het neerslagoverschot.
Met behulp van diepe waarnemingsposten
en zoutwachters isde ligging van het
brakke enzoute grondwater nauwlettend
gevolgd. Uit de tot op dit moment
verrichte metingen, vooral inhet watervoerende pakket onder de kleilagen inde
Formatie van Kedichem enTegelen, blijkt
dat erter plaatse van de infiltratiereeks
een licht verzoetende trend aanwezig is.
Ter plaatse van de onttrekkingsreeksen
kon geen relatie worden gelegd tussen de
inbedrijfname van het diepinfiltratieproject en veranderingen inde ligging van
het brak en zout grondwater.
De bij de westelijke onttrekkingsreeks
geconstateerde lichte verhoging vande
ligging van het brakke grondwater inhet

watervoerend pakket beneden de kleilagen van de Formaties van Tegelenen
Kedichem was ruim voor de in bedrijfnamc van het diepinfiltratieproject ingang
gezet.
Waterkwaliteitsverandering door
bodempassage na dlepinfiltratle
Karakteristiek voor de waterkwaliteits-

De verhoging van het calciumgehaltena
bodempassage is ook een gevolg vande
kalkagressiviteit van het geïnfiltreerde
water. De kalkagressiviteit is een resultaat
van de dosering van een zuur vlokmiddel
tijdens de voorzuivering. Ineerder onderzoek [Rune, 1987] isvastgesteld dat eenSI
van -0.2 een toename van het calciumgehalte van ca. 10 mg/l geeft. Ditis
grofweg de helft van de totale waargenomen calciumtoename.

TABEL III - Grenswaardengenoemd invergunningeninIB engemeten concentraties inhetgeïnfiltreerde water
(waardenin/ug/l, tenzijanders aangegeven).
iemeten concentraties
Parameier
Chloride (mg/l)
Sulfaat (mg/l)
Nitraat (mg/l)
Chroom
Nikkel
Lood
Koper
Zink
Cadmium
Kwik
Arseen
Minerale olie
Totaal pesticiden
AOX
PAK'
PCB

Vereiste
Meettrequentie*"
4w
4w
4w
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
4«
lu

4w
4w
4w

Grenswaarden
Vergunning
100
150
5,6
1
10
2
10
100
0,2
0,02
2
50
0,1
100
0,05
0,01

Grenswaarden IB
200
150
5,6
2
15
15
15
65
0,4
0,05
10
200
0.5
100
0,1

-

* PAK 6van Borneff in plaats van de 16 van EPA, die inde vergunning is gevraagd
**4w=4-wekelijks; 3m=3-maandelijks

M axïmum

uu- percentiel waarde
94
99
1,6

<

0,5
5,5
1
19
77
0,2
0,04
1,2

11

<

0,02

60
0,55
45
< 0,011
< 0,01
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Ken belangrijke doelstelling van bodempassage is de verbetering van de hygiënische waterkwaliteit. In de huidige situatie
is de waterkwaliteit, door de voorzuivering,
vóór diepinfiltratie al dusdanig goed, dat
sporadisch in het geïnfiltreerde water
hygiënisch verdachte micro-organismen
worden aangetroffen. Hierbij speelt het
monstervolume (max. 500 ml) een belangrijke rol. Daardoor is het niet mogelijk een
hygiënische waterkwaliteitsverbetering
door bodempassage aan te tonen.
Voor de verwijdering van zware metalen
geldt eveneens dat door de voorzuivering
het gehalte van de meeste metalen in het
geïnfiltreerde water al zeer laag is. Ook
hier kon verwijdering niet worden aangetoond. De zware metalen die wel
aanwezig zijn in het geïnfiltreerde water,
aluminium en nikkel, worden gemiddeld
verlaagd van respectievelijk 37 //g/l tot
onder de detectie grens (= <5 //g/l) en
van 3,4 tot 0,8 //g/l. Andere gemeten
zware metalen (arseen, cadmium, chroom,
cobalt, koper, kwik, lood en zink) nemen
niet toe tijdens bodempassage. Het gehalte
aan barium wordt gehalveerd van 55 naar
26 //g/l.
In het geïnfiltreerde water zijn de
pesticiden atrazine en simazine aanwezig
in concentraties die kunnen oplopen tot
0,6 //g/l. Door bodempassage vindt een
volledige verwijdering plaats. Hierbij is de
verwijdering een functie van de verblijftijd. Na negentien dagen worden gehalten
tot 0,1 //g/l aangetroffen, na 56 dagen
worden gehalten van ca. 0,05 //g/l gemeten,
zie afbeelding 4. Opvallend is dat in
eerder onderzoek (Rutten, 1987) geen
verwijdering van atrazine bij diepinfiltratie
is aangetoond. Mogelijk speelt een andere
bodemsamenstelling hierbij een rol.
Nevenprodukten door transportchloring,
zoals trihalomethanen (max. ca. 30 //g/l)
en AOX (max. 50 //g/l) worden volledig
verwijderd. Trihalomethanen zijn al na

negentien dagen verblijftijd vrijwel
volledig verwijderd. AOX wordt in de
tweede waarnemingsput (WG) na 56
dagen verblijftijd niet meer aangetoond.
De AOX die niet afkomstig is van de chloring (ca. 10 //g/l) wordt niet verwijderd
door bodempassage.
Vergelijking met de vergunning
In de vergunning zijn voor zestien kwaliteitsparameters grenswaarden opgegeven
waaraan het geïnfiltreerde en onttrokken
water moet voldoen. Ook is aangegeven
met welke frequentie de kwaliteit moet
worden gemeten, zie tabel III. In tabel III
zijn de grenswaarden voor de verschillende parameters aangegeven, zoals die
vermeld zijn in het Infiltratiebesluit
Bodembescherming (IB) en de maximaal
toelaatbare concentraties in drinkwater,
zoals voorgesteld in de Herziening
normen Waterleidingbesluit.
De vergunning is verleend onder de voorwaarde dat binnen vijf jaar na aanvang van
de infiltratie en onttrekking door DZH de
waterkwaliteitsaspecten worden geëvalueerd. Van de parameters die driemaandelijks moeten worden gemeten, mogen
de vermelde maximale concentraties niet
worden overschreden. De gemeten
concentraties van de parameters, die vierwekelijks moeten worden gemeten, mogen
de vermelde maximale concentratie in
90% van het aantal metingen niet overschrijden.
In tabel III zijn de 90-percentiel waarden
en maxima over de evaluatie-periode
weergegeven.
Uit de tabel blijkt dat het infiltratiewater
niet voldoet aan de in de vergunning vastgestelde grenswaarden voor koper, kwik,
minerale olie en totaal-pesticiden (getallen
cursief in de tabel). Voor koper, kwik en
minerale olie wordt slechts in ca. 10% van
de metingen een overschrijding gevonden.
Hierbij moet worden aangetekend dat het
niveau van de grenswaarden zeer laag ligt,
voor kwik en minerale olie lager dan de

grenswaarde die wordt gesteld in het IB.
Daarnaast zijn er ook vraagtekens bij de
selectiviteit van de olie-bepaling met
behulp van infra-rood. Bij zulke lage
gehalten is het goed mogelijk dat andere
stoffen onterecht als minerale olie worden
gemeten.
Contaminatie bij de monstername veroorzaakt door afgifte van koper door appendages en monsterpijpjes is bij deze lage
gehalten niet uitgesloten.
De grenswaarde voor totaal-pesticiden,
ook de hogere IB-waarde, wordt regelmatig overschreden en wordt voornamelijk bepaald door atrazine en simazine. Het
gehalte in het infiltratiewater wordt
bepaald door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het stroomgebied van de
Maas. De voorzuivering is niet ingericht
om pesticiden te verwijderen.
Met betrekking tot het onttrokken water
blijken de grenswaarden voor chroom,
lood, koper, zink en cadmium incidenteel
(1 tot 7 maal van de 50 metingen) te
worden overschreden. Gezien het incidentele karakter, ten opzichte van het
constante lage niveau in het onttrokken
water (wat blijkt uit de lage 90-percentiel
waarden) moeten de pieken zijn veroorzaakt door afgifte van appendages en
dergelijke en mag worden aangenomen
dat steeds is voldaan aan de normen
gesteld in de vergunning.
Ecologische aspecten
Vergravingsschade
Bij de landschappelijke inpassing van het
diepinfiltratieproject Waalsdorp is geprobeerd om zo veel mogelijk de aanleg te
doen in geroerde grond, bijvoorbeeld aan
de rand van een voormalige tankbaan.
Tevens is waar mogelijk in lijn gewerkt en
kon daardoor de werkstrook smal blijven,
namelijk vijf tot zes m en hier en daar
twaalf m. Na afloop van de werkzaamheden is de vorm van het vergraven
terrein hersteld en zijn helm en duineigen
struiken geplant. De verwachting was dat
binnen een aantal jaren grotendeels
herstel van de begroeiing zou optreden;
wat ook het geval is. Om deze conclusie te
kunnen trekken zijn luchtfoto's bekeken
en is in het veld een controle uitgevoerd.
De luchtfoto's zijn van een groire schaal
(1:2.500) zodat de begroeiing heel nauwkeurig kan worden bekeken. Op de luchtfoto's van 1990 is de aantasting van het
terrein goed te zien; deze situatie is vergeleken met die van 1985 en 1995.
De vergraven tracés zijn opgedeeld in vier
stukken: de onttrekkingsreeks oost (in de
tankbaan), de infiltratiereeks, aan- en
afvoerleiding en een smalle strook in een
voormalige schietbaan. Tabel IV geeft de
oppervlakte vergraven terrein weer met
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TABEL IV - Herstelvan vergraven tracés.
Vergraven terrein (m2)

Tracé

inliliratiereeks
onttrekkingsreeks-oost
aan- en afvoertracé
schietbaan

Begroeiing voor de ingreep

2640
2880
2400
600

korstmosgrasland
zand grasland
grasland struiken
grasland helm

een schets van het type begroeiing vóór en
vijfjaar nâ de ingreep. In de laatste kolom
is de mate van herstel weergegeven,
oftewel in hoeverre de huidige begroeiing
weer lijkt op hetgeen voor de ingreep
aanwezig was. Mede vanwege gerichte
aanplant met duineigen soorten is veelal
herstel van de begroeiing opgetreden.
Langs de infiltratiereeks is dit niet het
geval. Hier is helm geplant in een omgeving met een korstmosrijk grasland; het
verschil is groot gebleven. Vanwege
inspectie met auto's zal op het pad nooit
herstel optreden.
Vernattmgsschadc
Veranderingen van de grondwaterstand
en andere factoren (waaronder successie)
kunnen leiden tot een wijziging van de
soortensamenstelling. Rondom het gebied
waar een geringe verandering van de
grondwaterstand was voorspeld (± 1ha)
is vijftien ha vlakdekkend gekarteerd. Dit
gebied is opgedeeld in 62 proefvlakken,
die wat betreft begroeiing homogeen zijn.
Van 1989 t/m 1994 (een jaar vóór de
ingreep en vijf daar opvolgende jaren) zijn
van elk vlak de plantensoorten en de mate
van voorkomen genoteerd [Leys, 1980].
De resultaten van de proefvlakken tonen
aan dat er nagenoeg geen wijzigingen
optreden ten aanzien van plantensoorten
die grondwaterafhankelijk zijn. Het aantal
soorten van de categorieën V en W
(Londo, 1988) van de proefvlakken 39, 59
Afli.5-Zesjaar ontwikkelingvan deplantengroei
weergegeven aandehandvan vierproefvlakken
(39, 48, 62,59).
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en 62 neemt niet toe zoals bij vernatting
mag worden verwacht (afb. 5). Over de
zes jaren nemen de grondwateronafhankelijke plantensoorten (A) toe, wat eerder
duidt op verdroging. Verder blijkt uit
afbeelding 5 dat proefvlak 48 waar geen
vernatting was voorspeld zich parallel
gedraagt aan een vergelijkbaar type
(nr. 39) waarvan wel vernatting was voorspeld. Dit betekent dat de ontwikkeling
van de begroeiing onder invloed heeft
gestaan van natuurlijke jaarlijkse fluctuaties door het klimaat en van natuurlijke
successie. Door het ontbreken van een
referentiegebied in Meijendel is vergelijking hiermee niet mogelijk.
Broedvogels
Om de gevolgen voor de broedvogels in
beeld te brengen is een vergelijking uitgevoerd tussen de periode 1980-1984 en
1992. Er zijn helaas grote verschillen in de
kwaliteit van de verzamelde gegevens:
niet-gestandaardiseerd t.o.v. gestandaardiseerd verzameld. Hierdoor is alleen een
relatieve vergelijking mogelijk. Bij gebruik
van de voor het MER gehanteerde
methode zijn binnen het beïnvloedingsgebied (39 ha) 37 vogelsoorten met 170
territoria in 1992 aangetroffen. De gegevens uit de periode 1980-1984 laten veel
lagere aantallen soorten (twaalf) en territoria per soort (37) zien. Men zou tot de
conclusie kunnen komen dat aanleg van
diepinfiltratieprojecten gunstig is voor de
broedvogelstand. Vanwege de onvolledigheid van de gegevens van 1980-1984 is dit
een onterechte conclusie. Echter, enkele
van de trends vanaf de jaren tachtig lopen
parallel met de werkelijke ontwikkelingen.
De Sperwer en Buizerd waren begin jaren
tachtig niet aanwezig maar ze zijn er nu
wel. Als er langdurige effecten zouden zijn
geweest door de aanleg van diepinfiltratie
dan zouden deze gevoelige vogelsoorten
in 1992 niet aanwezig zijn geweest. Boomleeuwerik, Boompieper en Tapuit gaan al
jaren achteruit in de duinen. Het niet meer
voorkomen in 1992 is naar alle waarschijnlijkheid niet het gevolg van de
aanleg van diepinfiltratie. Daarentegen
loopt de aanwezigheid van Nachtegaal,
Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop en Tjiftjaf
in de periode 1980-1984 en de aanzienlijk
hogere aantallen in 1992 parallel met
stijgende aantallen in geheel Meijendel. In
relatieve zin mag dus gezegd worden dat
er niet of nauwelijks invloed van de aanleg

van diepinfiltratie is geweest op de
ontwikkeling van de broedvogels.
Conclusies
- De mate van verstopping is bijzonder
gering gebleken (er wordt niet intermitterend teruggepompt). In de
beschouwde periode behoefde niet te
worden geregenereerd.
- In het freatische watervoerende pakket
kon geen verandering van de kwaliteit van
het grondwater worden aangetoond.
- Met uitzondering van het optreden van
een lichte verzoeting in het watervoerende
pakket onder de kleilagen van de Formaties
van Kedichem en Tegelen, kon geen
duidelijke relatie worden gelegd tussen de
veranderingen in de ligging van brak en
zout grondwater en de in bedrijfname van
het diepinfiltratieproject.
- Analyse van ondiepe grondwaterstanden in de omgeving van het diepinfiltratiesysteem tonen geen relatie met de
bedrijfsvoering ervan.
- Door bodempassage treedt een aantal
waterkwaliteitsveranderingen op in
gunstige zin. Er vindt een volledige
verwijdering van nitraat, aluminium,
nikkel, atrazine en trihalomethanen plaats.
Het gehalte aan barium wordt gehalveerd.
Verder vindt er een toename plaats van
totale hardheid, ijzer, mangaan, ammonium, silicaat en fosfaat. Dit leidt deels
tot de verlaging van de belasting van de
nazuivering (minder poederkool nodig)
en deels tot een hogere belasting van de
nazuivering (ontharding, beluchting en
snelfiltratie).
- Ten aanzien van de in de vergunning
gestelde kwaliteitseisen kan worden
geconcludeerd dat hier niet geheel aan
wordt voldaan. Het gaat daarbij, met uitzondering van de parameter pesticiden
om incidentele overschrijdingen van
zware metalen en minerale olie die waarschijnlijk moeten worden toegeschreven
aan contaminaties en onjuistheden van de
analyse-methoden veroorzaakt door het
lage niveau waarop wordt gemeten. Voor
wat betreft het gehalte aan pesticiden
wordt zowel aan de zeer strenge eis van
0,1 //g/l als aan de IB-eis van 0,5 //g/l niet
voldaan.
Aangezien het hier een proefproject
betreft, heeft de Provincie Zuid-Holland
voorhands gedoogd. Op dit moment vindt
overleg plaats met de Provincie om voor
dit en andere diepinfiltratieprojecten te
komen tot afspraken omtrent de mate van
voorzuivering van het te infiltreren water
in relatie tot het IB.
- Van de drie onderzochte ecologische
aspecten blijkt de vergravingsschade door
de aanleg van diepinfiltratie in Waalsdorp
lokaal blijvende gevolgen te hebben.
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Vernattingsschade is niet opgetreden
doordat er geen stijging van de grondwaterstand is opgetreden en de broedvogels lijken ook niet onder de aanleg te
hebben geleden. Vanwege deze resultaten
is in overleg met de vergunningverlener
besloten om het monitoringprogramma tot
9% van de oorspronkelijke inzet terug te
brengen. Bovendien moet worden opgemerkt dat de gevonden gevolgen op de
natuur parallel lopen met de berekende
effecten in het MER voor diepinfiltratieprojecten.
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Studiedag over Boerenparticipatie in het
waterbeheer
Onder auspiciën van het Nederlands
Nationaal Comité van de International
Commission on Irrigation and Drainage
(ICID-NL), organiseert de vakgroep
Tropische Cultuurtechniek van de Landbouwuniversiteit Wageningen een
studiedag over de boerenparticipatie in
het waterbeheer. De studiedag vindt plaats
op 21 maart 1996bij het IAC in
Wageningen.
Op deze studiedag wordt met lezingen en
discussie nagegaan welke vormen van
participatie van watergebruikers kunnen
worden onderscheiden, welke doelen er
gediend worden, welke instrumentarium
ter beschikking is en wat de resultaten tot
nu toe zijn.
Vervolgens zal worden getracht om
algemeen geldende principes af te leiden
die leiden tot betere resultaten in de
toekomst.
Nadere inlichtingen: ir. G. H.van Vuren
en mevrouw D.Wemmenhove, Vakgroep
Tropische Cultuurtechniek, Nieuwe
Kanaal 11, 6709 PA Wageningen, telefoon
0317-4827 69/482776.

De 'International Meeting' op 22 mei jl. bij
het RIVM vormde de afronding van de
Delta Studie, een gezamenlijk onderzoekproject van het RIVM en het International
Institute for Applied Systems Analysis
(IIASA) in Oostenrijk. Verder waren bij
het project betrokken het Hongaarse
Water Resources Research Centre
(VITUKI), het Duitse Institute of Freshwater Ecology and Fisheries, het Waterloopkundig Laboratorium en de Universiteit van Utrecht. Gegevens zijn geleverd
door het RIZA, het RIWA en de Duitse
Bundesanstalt für Gewässerkunde in
Koblenz.
In zijn inleiding benadrukte ir.A. II. M.
Bresser, hoofd van het Laboratorium voor
Water en Drinkwateronderzoek vanhet
RIVM, het wetenschappelijke karakter
van het project. Bij het IIASA was op basis
van het succesvolle Europese verzuringsmodel RAINS een module gemaakt voor
de schatting van het atmosferische transport en depositie van zware metalen. Het
Rijnstroomgebied werd uitgekozen om de
effecten van onder meer deze atmosferische depositie in het oppervlaktewatersysteem in kaart te brengen. Samen
met het RIVM werd hiervoor de Delta
Studie gedefinieerd met als doelen:
- het opsporen van de bovenstroomse
bronnen van verontreiniging;
- het bepalen van de ecologische effecten
van deze verontreinigingen;
- het analyseren van de relaties tussen de
bronnen en de effecten;
- het bepalen van de relatie tussen de
maatregelen ter bestrijding van de eutrofiëring en de verspreiding van toxische
stoffen.
Door dr. S.Anderberg, op dit moment
werkzaam bij de Universiteit van Lund
(Zweden) werd, mede namens prof. W.M.
Stigliani, initiator van de Delta Studie en
projectleider aan IIASA zijde, de IIASA
bijdrage aan het project gepresenteerd.
IIASA heeft een uitgebreide inventarisatie
gemaakt van de emissies van cadmium,
zink en lood binnen en buiten het stroomgebied over de periode 1950-1988.Aan
de hand van het metaal zink werd de
duidelijke verschuiving van industriële
bronnen naar diffuse bronnen getoond.
Deze is kenmerkend voor de meeste
zware metalen in het Rijnstroomgebied.
Op basis van deze inventarisaties is bijhet
IIASA het concept van het 'Industriële
Metabolisme' ontwikkeld en uitgewerkt.
Dit concept behelst een totale analyse van
de stof binnen de sferen van produktie,
verwerking en gebruik. In veel Westerse
stroomgebieden is voor zware metalen de
aard van de emissie verschoven van

industriële puntbronnen naar diffuse
bronnen. Hierdoor ontstaan veel complexere emissiepatronen. Door het
toepassen van het massabalansprincipe
kunnen schattingen gemaakt worden
van doorgaans moeilijk te berekenen
emissies en kunnen analyses worden
gemaakt van de consequenties van voorgestelde maatregelen. Zo kan worden
aangetoond dat een verbod op het gebruik
van cadmium in kleurstoffen en in batterijen, gegeven een vrijwel constante vraag
naar zink, binnen het stroomgebied leidt
tot een produktie van ruim 400ton
cadmium als vast afval, daar waar in de
jaren tachtig vrijwel alhet industriële
cadmiumafval is verwerkt.
Door het Bundesanstalt für Gewässerkunde zijn rond de 1/2 miljoen waterkwaliteitsgegevens over de periode 1970-1990
geleverd. Prof. H.J. Liebscher gafeen
overzicht van de werkzaamheden van het
Bundesambt.
Door dr. H. Behrendt van het Institute of
Freshwater Ecology and Fisheries te
Berlijn is een methode uitgewerkt om,aan
de hand van uitsluitend meetdata (debiet,
concentratie) een inschatting te maken
van de bijdrage van puntbronnen en
diffuse bronnen aan de vracht bijeen
meetstation. De schattingen van Behrendt
voor de bijdrage van de diffuse bronnen
aan de vrachten bij Lobith, komen goed
overeen met emissie-inventarisaties voor
de verschillende diffuse bronnen. Een
analyse over de periode 1950-1990 gaf, na
correctie voor de debietafhankelijkheid
van de diffuse belasting, een duidelijk
lineair toenemende trend in de bijdrage
van de stikstofbelasting via het grondwater
te zien van 0% in de jaren vijftig tot ruim
20% in de periode 1988-1992.
Verder werden door Behrendt goede
correlaties getoond tussen de nutriëntretentie in verschillende stroomgebieden
in Nederland, Duitsland en Polen, en de
neerslag per eenheid van oppervlakte.
Dr. W.van Deursen, op dit moment werkzaam bij Resource Analysis, presenteerde
mede namens dr.J. Kwadijk, het model
RHINEFLOW, dat door beiden is ontwikkeld aan de Universiteit van Utrecht.
RHINEFLOW is een hydrologisch model
voor het Rijnstroomgebied bovenstrooms
van Lobith. Om de invloed van klimaatsveranderingen op de afvoer van de Rijn te
kunnen beschrijven is vooral veel
aandacht besteed aan de beschrijving van
de ijskappen in de Alpen. De horizontale
resolutie van het model is ongeveer 3 bij 3
kilometer. Op basis van onder meer kaartmateriaal van de CHR zijn per gridcel

