Integraal waterbeheer Vlieland:werken aan eilandeigen oplossingen

1. Inleiding
Vlieland is een klein Waddeneiland op een
relatief grote afstand van het vaste land van
Friesland. Het eiland beschikt over een
beperkte zoetwatervoorraad binnen een
eigen, geïsoleerd watersysteem. Het grondwater van dit watersysteem heeft een
drinkwaterfunctie, een natuurfunctie en
een meer indirecte functie voor de
recreatie. Agrarische belangen ontbreken
op het eiland.
In 1991 heeft Waterleiding Friesland het
initiatief genomen om op het oostelijk deel

in samenhang met de drinkwatervoorziening. Belangrijke onderdelen hierbij
zijn de ontwikkelingen van het naaldbos
en het drinkwaterverbruik in relatie tot
de recreatie. De specifieke waterhuishoudkundige maatregelen gericht op waterconservering en versterking van het
hydrologisch systeem vormen de kern van
dit artikel. Aansluitend worden enkele
hydrologische aspecten van natuurherstelmaatregelen besproken. Tot slot
worden enkele van belang zijnde conclusies gegeven.
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van Vlieland (afb. 1) een integraal waterbeheerproject op te zetten [1].De doelstelling van dit project is het terugdringen van
de verdroging in de oorspronkelijk natte
duinvalleien door het streven naar een
duurzaam hydrologisch systeem. De drinkwaterwinning geldt als één van de oorzaken
van de achteruitgang van kenmerkende
natuurwaarden. Vooral de recreatieve
ontwikkelingen op het eiland hebben er
toe bijgedragen dat de grondwateronttrekking gestaag is toegenomen. Een andere
belangrijke verdrogingsoorzaak is gelegen
in de toegenomen verdamping door het
naaldbos. De verdroging uit zich in grondwaterstandverlaging met als secundaire
effecten verzuring en verruiging van het
duingebied. Ook andere milieu-effecten
spelen hierbij een rol, zoals de atmosferische depositie van zeezouten. Stopzetting van de grondwateronttrekking zou
enerzijds niet - zonder aanvullende maatregelen - leiden tot herstel van natuurwaarden en anderzijds de realisatie van
kostbare en energetisch onaantrekkelijke
oplossingen noodzakelijk maken, zoals de
aanleg van een wadleiding of de ontzilting
van zout water. Het realiseren van gebiedseigen of beter gezegd eilandeigen maatregelen heeft de voorkeur gekregen.
In dit artikel wordt stilgestaan bij de
specifieke problematiek van integraal
waterbeheer op een waddeneiland, zoals
Vlieland. Eerst wordt een karakteristiek
gegeven van het hydrologisch systeem en
de waterbalans. Vervolgens wordt ingegaan
op de verdrogings- en milieuproblematiek

Samenvatting
De waddeneilanden zijn erkend en
bekend vanwege hun hoge en bijzondere natuurwaarden. Grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening veroorzaakt verdroging en is
in principe weinig verenigbaar met de
natuurdoelstellingen op de eilanden.
Echter voor een eiland als Vlieland
zijn alternatieven, zoals de aanleg van
een wadleiding van het vaste land erg
kostbaar.
Door het nemen van verschillende
waterhuishoudkundige maatregelen is
op Vlieland gewerkt aan een duurzaam hydrologisch systeem, waarbij
natuur- en drinkwaterbelangen
beiden gediend zijn. De maatregelen
hebben tot doel zoveel mogelijk
grondwater te conserveren door
bepaalde verliestermen van de waterbalans in te perken: vermindering
bosverdamping, beperking ondiepe
grondwaterafstroming, drinkwaterbesparing en verplaatsing winning
naar de randen van het grondwatersysteem. Juist de combinatie van
maatregelen, waaraan meerdere belangen op het eiland hebben bijgedragen
hebben tot het gewenste resultaat
geleid.

2. Hydrologisch systeem
De Waddeneilanden vormen geïsoleerde,
relatief kleine hydrologische systemen,
met infiltratie in de hogere duingebieden
en grondwaterafstroming in duinvalleien,
in poldergebieden en langs de randen van
de eilanden. Ook op Vlieland wordt een
dergelijk watersysteem aangetroffen.
De (Oost-)Vlielandse situatie onderscheidt
zich evenwel van die op de andere
Waddeneilanden:
- er zijn geen poldergebieden en er is geen
afstromend oppervlaktewater;
- de ondergrond bestaat uit meerdere
watervoerende pakketten en scheidende
kleilagen;
- het eiland heeft een 'bakvormige'
topografie, met hogere duinruggen langs
de Noord- en Waddenzee;
- een aanzienlijk deel van Oost-Vlieland is

beplant met naaldbos (ca. 20%).
Het bakvormige profiel werkt waterconserverend en dwingt eventueel gevormd
oppervlaktewater te infiltreren (afb. 2).
Door de aanwezigheid van een ondiepe
holocene kleilaag in combinatie met
genoemde topografische omstandigheden
komen hoge grondwaterstanden voor en
wordt een relatief groot deel van het
grondwater afgevoerd naar zee via een dun
freatisch watervoerend pakket.
De waterbalans van het systeem is betrekkelijk simpel:
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De huidige grondwaterwinning is gesitueerd
in het Bokkendal, nabij het dorp OostVlieland en wordt met uitzondering van
de zuidzijde omsloten door het bosgebied.
De grondwaterwinning in het Bokkendal is
gestaag toegenomen van circa 50.000 mVjaar
in 1960tot 175.000 mVjaar in 1994 (afb. 3).
Deze toename kan bijna geheel toegeschreven worden aan de uitbreiding van het
toerisme op het eiland. In perioden met
weinig recreanten op het eiland bedraagt
het drinkwaterverbruik circa 7500 m 3 /
maand, terwijl in het hoogseizoen soms
meer dan 25.000 mVmaand geleverd moet
worden (afb. 4). Zonder het nemen van
waterbesparende maatregelen wordt de
toekomstige drinkwaterbehoefte in het jaar
2005 geraamd op circa 255.000 mVjaar.
Deze toename wordt vooral toegeschreven
aan de realisatie van een aantal geplande
bouwactiviteiten in de recreatieve sector
(verblijfsaccommodatie). De belangrijkste
natuurgebieden of gebieden met natuurwaarden bevinden zich langs de randen
van het naaldbosgebied op enige afstand
van de grondwaterwinning (afb. 1).
Dezegebieden zijn Kooisplek en de Oostervallei. Daarnaast ligt in het naaldbosgebied
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Aß. 2 -HydrogeologischprofielNoord-Zuid.

N = E + Gfr + Gl + G2 + 0
N = Neerslag
E = Verdamping
Gfr=freatische grondwaterafstroming naar
zee
Gl = grondwaterafstroming naar zee via
het Ie watervoerend pakket
G2 = grondwaterafstroming naar zee via
het 2e watervoerend pakket
O = grondwateronttrekking
Gerekend over het onderzoeksgebied met
een oppervlakte van 11,5 km 2 zijn de
volgende afvoerpercentages (percentage
van de neerslag) te geven: E = 61%,
Gfr = 8%, Gl = 26%, G2 = 3% en O = 2%.
In de waterbalans komt geen term voor
oppervlaktewaterafstroming voor.
De permanente en tijdelijke plassen maken
onderdeel uit van het grondwatersysteem.
De belangrijkste verliestermen zijn de
verdamping (E) en de grondwaterafstroming in het Ie watervoerend pakket (Gl).
Vooral in het naaldbosgebied wordt het
overgrote deel van de neerslag verdampt
(75 à 80%). In het open duingebied is dit
veel minder het geval: E = ca. 50%.
De huidige grondwateronttrekking
(ca. 175.000 mVjaar) vormt slechts een
beperkte verliespost in de waterbalans van
het oostelijk deel van het eiland.
Gerekend over een beperkt gebied in de
omgeving van de winning is deze post
uiteraard aanzienlijk groter.
3. Verdrogings- en milieuproblematiek
in samenhang met de drinkwaterwinning
De belangrijkste verdrogingsfactoren zijn
de afname van de grondwatervoeding
(door naaldbosaanplant en verruiging) en
de toename van de grondwaterwinning.
Deze verdrogingsproblematiek manifesteert
zich vooral op het oostelijk deel van
Vlieland, waar zowel de grondwaterwinning
(Bokkendal) als het grootste deel van het
naaldbos zijn gelegen (afb. 1).

De oppervlakte naaldbos op het oostelijk
deel van Vlieland bedraagt 209 hectare en
is daarmee één van de grootste aaneengesloten oppervlakten bos op de Friese
Waddeneilanden. De huidige hydrologische
situatie verschilt aanzienlijk met die van
vóór de aanplant (duinterrein). Gezien de
grootte van het naaldbos ten opzichte van
het resterende duingebied heeft het naaldbos geleid tot een aanzienlijke daling van
de grondwaterstand [2].
Aß. 3 - Toenamedrinkwateronti

/
o *- —
Tijd (jaren)

Aß, 4-Relatie retourreizen en waterverbruik op Vlieland.
Relatie retourreizen / waterverbruik Vlieland

een gegraven vijver die 's winters gebruikt
wordt als ijsbaan. Ook de Ijsbaan en haar
omgeving herbergen waardevolle vegetaties.
Verhoging van de grondwaterstand in de
natuurgebieden leidt veelal niet direct tot
verhoging van natuurwaarden. Hiervoor
zijn ook aanvullende maatregelen nodig
ter verbetering van de water- en bodemkwaliteit.
Naast genoemde aandachtsnatuurgebieden
liggen in het naaldbosgebied potentieel
vochtige duinvalleien. Deze laaggelegen
gebieden zijn niet alleen verdroogd, maar
ook verzilt door de invang van zeezouten
door het naaldbos. Plaatselijk komen in het
ondiepe grondwater zoutgehaltes voor van
meer dan 250 mg/l chloride. Ook de grondwaterwinning in het Bokkendal ondervindt
de nadelige gevolgen van deze verzilting.
Het chloridegehalte van het gewonnen
water is in de loop der jaren toegenomen
van 50 mg/l (1960) tot circa 100 mg/l in
de huidige situatie.
De belangrijkste milieuproblemen gerelateerd aan de waterhuishouding van het
oostelijk deel van Vlieland zijn:
- verdroging door naaldbosaanplant en
verruiging (toename verdamping);
- verdroging door drinkwaterwinning;
- verslechtering van de water- en bodemkwaliteit door verzuring, eutrofiëring,
verdroging en verzilting met als gevolg
de achteruitgang van specifieke natuurwaarden;
- verzilting van de grondwaterwinning in
het Bokkendal.
Genoemde problematieken hangen sterk
met elkaar samen (afb. 5).Om deze redenen
is gekozen voor een integrale aanpak van
de waterhuishouding op Oost-Vlieland.
Aß). 5 - Samenhang milieuproblematiek.
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Samenvattend kan gesteld worden dat de
natuurwaarden op Oost-Vlieland worden
bedreigd door meerdere gebiedsfuncties
(recreatie,drinkwater, naaldbos, bebouwing)
en externe factoren. De recreatieve ontwikkelingenop het eiland zijn direct en indirect
in grote mate bepalend voor het behoud
en de ontwikkeling van natuurwaarden.
De kernvraag binnen deze problematiek is
(was): kan de drinkwatervoorziening op
Vlieland veilig gesteld worden door het
nemen van eilandeigen integraal waterbeheeroplossingen.
4. Specifieke waterhuishoudkundige
maatregelen
De hoofddoelstelling van het Project
Integraal Waterbeheer Vlieland is het
herstel van het regionale hydrologische
systeem [1], Deze doelstelling laat zich
eenvoudig vertalen in het zoveel mogelijk
conserveren van gebiedseigen water op
het eiland. Dit betekent het beperken van
bepaalde verliestermen in de waterbalans,
zodat de waterbeschikbaarheid vergroot
wordt en er weer hoge grondwaterstanden
ontstaan. Hiermee worden basisrandvoorwaarden geschapen voor het herstel van
lokale natuurwaarden met behoud van de
eigen drinkwaterwinning.
Gelet op de waterbalans en de specifieke
hydrologische situatie zijn er drie waterbalanstermen waaraan 'gesleuteld' is om
genoemde doelstelling te bereiken.
Deze termen zijn: de verdamping (E),
de grondwaterafstroming in het freatische
pakket (Gfr) en de onttrekking van drinkwater (O). Daarnaast zijn er ook effectieve
maatregelen aan te geven die niet direct
van invloed zijn op de (regionale) waterbalans, maar wel er voor zorgen dat de
grondwaterstand in delen van het onderzoeksgebied verhoogd worden. Hierbij is
vooral gedacht aan verplaatsing van de
grondwaterwinning naar de randen van het
hydrologisch systeem.
Verminderingverdamping
Uit dewaterbalans blijkt dat de verdamping
de grootste verliespost is. De verschillen
in verdamping tussen de afzonderlijke
vegetaties zijn evenwel groot: begroeid
duinterrein 400 mm, loofbos 500 mm en
naaldbos 600 mm. Deze waarden zijn
ontleend aan een verdampingsonderzoek
en een grondwatermodelstudie [2,3].
Door de omvorming van 85 ha naaldbos
tot gemengd bos (mix van naald- en loofbos) kan de verdamping met circa 66.000
mVjaar teruggebracht worden en door de
verwijdering (c.q. het beletten) van 14,4 ha
bosopslag in de omgeving van het
Bokkendal wordt een waterwinst verwacht
van circa 29.000 mVjaar. In totaal wordt
hiermee een waterwinst van 95.000 mVjaar

bereikt. Vooral de maatregel van bosopslagverwijdering wordt gezien als een zeer
effectieve ingreep. De maatregelen zijn
nader uitgewerkt door Staatsbosbeheer [4].
Beperking van ondiepegrondwaterafstroming
Door de aanwezigheid van een holocene
kleilaag op geringe diepte vindt er een
aanzienlijke ondiepe (freatische) grondwaterafstroming naar zee plaats. Deze kleilaagwordt op veleplaatsen op Vlieland aangetroffen en heeft een continue verbreiding
in het westelijke deel van het onderzoeksgebied (tussen dorp en Lang Paal).
Deze specifieke geohydrologische omstandigheden (afb. 6a) hebben geleid tot het idee
om grondwaterschermen aan te leggen
langs de rand van het eiland. Een grondwaterscherm kan gezien worden als een
ondergrondse barrière, waarmee grondwater opgestuwd wordt. Het directe gevolg
is een verhoging van de grondwaterstand
(afb. 6b). Binnen het integraal waterbeheerproject is er evenwel voor gekozen een
hydrologisch neutrale situatie na te streven.
Dit houdt in dat er een bepaalde hoeveelheid grondwater afgevoerd kan worden
om de oorspronkelijke grondwaterstand
in stand te houden (afb. 6c). Het af te
voeren grondwater kan gebruikt worden
voor de drinkwatervoorziening. In het
kader van het project is in januari 1993
een 300 meter lang proefscherm aangelegd
in een graslandstrook aan de wadkant ten
westen van het dorp Oost-Vlieland.
Het grondwaterscherm, bestaande uit dik
kunststoffolie is door een draineermachine
aangebracht tot op de diepte van de holocene kleilaag (4,5 meter -maaiveld).

Het naaldbos is destijds aangelegd om de
verstuiving van hetduingebied tegente
gaan. Het had derhalve primair eenzeewerende of eilandbehoudende functie. Inde
loop der jaren heeft het naaldbos een
steeds belangrijker wordende recreatieve
functie gekregen.Dewaterbehoefte en
daarmee de drinkwaterwinning wordt vrijwel
geheel bepaald door de activiteiten inde
recreatiesector (afb.4). Naaldbosontwikkeling en detoename van drinkwaterwinning
veroorzaken verdroging. Echter ook de
aanleg van de riolering heeft de grondwatervoeding - zij het in beperkte mate - negatief
beïnvloed.Tot slot kan de verruiging van het
duingebied (opslag van kruidige/houtige
vegetatie) niet als belangrijke verdrogingsoorzaak vergeten worden. Een specifiek
milieu-effect van het naaldbos isdeinvang'
van zeezouten en daarmee de verzilting
van bodem- en grondwater. Deaanwezige
heid van het naaldbos isdaarmee een
beperkende factor voor de locatiekeuze
van grondwaterwinning op Oost-Vlieland.
Daarnaast wordt de bodem- engrondwaterkwaliteit ook bepaald door eutrofiëringsen verzuringseffecten,waarbij atmosferische
depositie (invloeden van elders) een belangrijke rol speelt.
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Afb. 6 - Principe werking grondwaterschernt.

Stroomopwaarts, openige afstand van
het scherm isopeen diepte van 2,5 meter
-maaiveld eendrain aangebracht.
Deze drain komt uitineen ontvangstkelder.
In deze kelder isdedrain verbonden
met een flexibele slang, zodanig dat de
stijghoogte indedrain ofwel de grondwaterstand regelbaar is [5].
Op grond van deervaringen met hetproefscherm ennader geohydrologisch onderzoek wordt deaanleg van eenschermmet
een lengte van 2km(afb. 1)eneencapaciteit van circa 100.000 mVjaar mogelijk
geacht.
Verminderingonttrekking
Binnen hetintegraal waterbeheerproject
is veel aandacht besteed aanhet realiseren
van waterbesparende maatregelen.
Verwacht wordt datmet waterbesparingsacties deontwikkeling van het waterverbruik
kan worden beïnvloed. Sinds 1990is een
aantal actiesuitgevoerd omhet waterverbruik
terug tedringen, zoals publiciteitscampagnes, installatie van waterbesparende
douchekoppen entoiletten. Deeffectenvan
de genomen ennog tenemen maatregelen
in het kader vanhet integraal waterbeheerproject worden geraamd opcirca 6%,wat
neerkomt opeen hoeveelheid water van
circa 15.000 mVjaar [6].
Met deze waterbesparingsmaatregelen
wordt detoekomstige drinkwaterbehoefte
geraamd op240.000 mVjaar.
Naast genoemde maatregelen op water-

afvoer via drain
compenseert
schermeffect
resultaat
situatie a

:

:—^v
i

- ,

_.

>:
resulterend
effect

—

1

't
t

i

J "

Legenda
ref. vlak
grondwaterstand verhoging/verlaging t.o.v. ref. vlak
waterscheiding

Afb. 7 - Effect verplaatsing winning naar randen van het grondwatersysteem.

besparingsgebied zijn nog andere maatregelen denkbaar die het waterverbruik
verder kunnen beperken, zoals hetvoorschrijven van waterbesparende apparatuur
bij nieuwbouw enmaatregelen inde sfeer
van prijsstelling entarieven (bijvoorbeeld
invoering waterspoor, progressieve tariefstelling, etc). Hergebruik van gezuiverd
rioolwater waarbij hetonttrokken grondwater uiteindelijk weer teruggebracht wordt
in hetgrondwatersysteem vormt een zeer
effectieve (waterbalans-)maatregel en is
uitgebreid aan deorde geweest binnen
het project [7].Hoewel desituatieop
Vlieland zich relatief goed zoulenen voor
de realisatie van eendergelijke maatregel
(beperkte milieubelasting, geïsoleerd watersysteem, waterschaarste) iszijafgevallen op
grond van milieuhygiënische, zuiveringstechnische enethische bezwaren.
Verplaatsingwinning naar derand van het
grondwatersysteem
Het zoveel mogelijk winnen van grondwater langs derand van heteiland heeft als
voordeel datermeer water geconserveerd
wordt inhetcentrale deel van heteiland
met als positief effect verhoging vande
grondwaterstand (afb. 7).Het(laterale)
verziltingsrisico vormt evenwel eenessentiële randvoorwaarde. Nader geohydrologisch onderzoek heeft geresulteerd ineen
gunstige winlocatie aandezuidzijdevan
het Vuurboetsduin/Poterslid (afb. 1) met
een veilige capaciteit van 80.000 mVjaar.

Het winnen opgrotere diepte inhet 2e
watervoerend pakket onder dekeileem is
uitgebreid onderzocht. Dittype winning
leidt toteen grote spreiding van hydrologische effecten enbeïnvloedt het ondiepe
grondwater slechts inbeperkte mate.
Door de(verticale) verziltingsrisico's moet
de winning zoveel mogelijk diffuus plaatsvinden enafgestemd zijn opde grondwatervoeding naar het2e watervoerend
pakket. Uit hetonderzoek isgeblekendat
dit type winning hetmeest kansrijk is in
het centrale deel vanheteiland (Torenvijver e.o., afb. 1).Demaximaal winbare
capaciteit isvastgesteld op60.000 mVjaar.
Resultaat van waterhuishoudkundige
maatregelen
De directe waterbalansmaatregelen resulteren ineenaanzienlijke waterconservering
binnen hetregionale hydrologische
systeem:
- vermindering verdamping
door bosomvorming en
verwijdering:
95.000 mVjaar
- beperking ondiepe grondwaterafstroming
door schermen:
100.000 mVjaar
- waterbesparing:
15.000 mVjaar
waterbalans winst:

210.000 mVjaar

Hiermee kunnen deeffecten vande
toekomstige drinkwaterbehoefte c.q. grondwaterwinning (255.000 mVjaar bij auto-

TABEL I - Overzicht vat enkelegrondwalcronttrekkingsscenario 's(m?/ 'jaar).
Scenario
Referentie
Huidig
Autonoom
Voorkeur

Jaar
(1995)
(2005)
(2005)

Winning
Bokkendal

Winning
Zuid

Winning
Diep

Schermen

Bos

100.000

Huidig
Huidig
Autonoom (-29.000;
Omvorming (+66.000)

175.000
255.000
80.000

60.000

Aft). 8 - Wijziging grondwaterstand autonome
ontwikkeling ten opzichte
van situatie zonder
winning ai huidig bos,

Effect op de grondwaterstand
|

J Verlaging 0.05-0.25 m
Verlaging 0 2 5 - 0 . 5 0 m
Verlaging 0 5 0 - 075 m

(dostervalfl

Afb. 9 - Wijziging grondwaterstand voorkeursalternatief integraal
waterbeheerprojectten
opzichte van situatie
zonder winning met
huidig bos.

affect op de grondwaterstand
H Verlaging 0.05 tot 0 10m
Verhoging 0.05 tot 0 25 m

Afb. 10 - Natuurherstelmaatregelen Kooisplck.

nome ontwikkeling) al voor een groot deel
gecompenseerd worden.
Door de verplaatsing van de (resterende)
Bokkendal-winning naar de randen van
het hydrologisch systeem wordt een
verdere verhoging van de grondwaterstand
gerealiseerd.
In het kader van het uitgevoerde MERonderzoek [8] is een verdere optimalisatie
van de te nemen maatregelen uitgevoerd
en zijn verschillende alternatieven met
elkaar vergeleken. Hierbij is gebruik
gemaakt van het ontwikkelde, gedetailleerde
grondwatermodel. In tabel I wordt een
overzicht gegeven van enkele rekenscenario's voor de grondwateronttrekking.
De autonome ontwikkeling leidt tot een
aanzienlijke grondwaterstanddaling (afb. 8)
terwijl het voorkeursalternatief van het
integraal waterbeheerplan een beperkte
wijziging van de grondwaterstand tot
gevolg heeft, waarbij grondwaterstandverhogingen overheersen (afb. 9).

Opgemerkt moet worden dat beide
situaties worden vergeleken met een
referentiesituatie zonder winning met het
huidige bos.
5. Natuurherstelmaatregelen
Zowel bij de Ijsbaan als in het gebied van
het Kooisplek zijn in het kader van het
integraal waterbeheerproject natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. De Ijsbaan is
verdiept en naar het oosten toe uitgebreid
met een flauw oplopend talud. Hierdoor is
een brede, periodiek inunderende oeverzone met een (verse) minerale ondergrond
ontstaan met mogelijkheden voor de
ontwikkeling van voedselarme pioniervegetaties. Door de hydrologische maatregelen en de grotere waterdiepte wordt
verwacht dat de plas niet snel droog zal
vallen en de oeverzone ook in droge
perioden voldoende vochtig zal blijven
voor de instandhouding van genoemde
vegetaties. In het gebied van het Kooisplek
is op grote schaal de bovengrond verwijderd
(afb. 10). Het betreft circa 9 ha duinvallei
en een hoeveelheid grond van 20.000 m3.
Het maaiveld heeft hiermee een verlaging
ondergaan van gemiddeld 20 cm.
Door deze werkzaamheden is een WestOost gerichte brede depressie ontstaan
met in de laagste delen (oostzijde tegen
Poterslid, zie afb. 11) de vorming van
oppervlaktewater. Ter plaatse van de duinvallei is sprake van een lokaal hydrologisch
systeem, waarbij aan de westzijde grondwater opkwelt en aan de oostzijde het
water weer infiltreert. De 'motor' van dit
kwel- en infiltratiemechanisme wordt
gevormd door het lokale en soms tijdelijke
oppervlaktewater wat deel uitmaakt van
het grondwatersysteem en er voor zorgt
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dat het grondwater versneld door kan
stromen. De (regionale) waterhuishoudkundige maatregelen zullen de grondwaterstand verder doen verhogen en zullen hiermee bijdragen aan een versterking van
het lokale hydrologische systeem.
6. Conclusies
Gebleken is dat door het nemen van
verschillende waterhuishoudkundige maatregelen op het oostelijk deel van Vlieland
de waterbeschikbaarheid zodanig vergroot
kan worden dat er ruimte ontstaat voor de
ontwikkeling van meerdere functies en
belangen. Het betekent onder meer dat
de drinkwatervoorziening veilig gesteld
kan worden met eilandeigen water, zonder
dat gebruik hoeft te worden gemaakt van
kostbare wateraanvoer vanaf de vaste wal.
De maatregelen zijn zodanig effectief dat
ondanks een aanzienlijke toename van
het drinkwatergebruik het hydrologische
systeem en daarmee de hydro-ecologische
omstandigheden in de kwetsbare duinvalleigebieden in sterke mate verbeterd
kunnen worden. Een enkele maatregel
geeft niet voldoende resultaat. Juist de
combinatie van maatregelen leidt tot een
duurzaam hydrologisch herstel. Voor het
oostelijk deel van Vlieland zijn maatregelen
in de sfeer van verdampingsreductie
(bosomvorming/bosopslagverwijdeing)
en het tegengaan van ondiepe grondwater
grondwaterafstroming in combinatie met
de winning van dit water (grondwaterschermen) het meest effectief gebleken.
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have been recorded. Aphytometer assay has been
carried out with Anthoxanthum odoralum, grown on
peat soil washed with aNaCl and NaS0 4 solution
of3 meq/1compared with control (n = 10each).
This proved a 100-200% increase in total-P uptake
(biomass multiplied with concentration) in the CI
and S0 4 treatments. No impact on N concentration,
nor total-N has been measured. The importance of
the process is likely to be that the limiting nutrient
P gets from the storage-sink-soil compartment to
the easily degradable plant compartment and so
increases nutrient cycling.
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E. P. QUERNER and W. H. B.AARNINK:
The effects of interventions in the water regime
Due to human interventions in the water regime in
the Netherlands over the last fourty years, water
tables have gone down. This has caused maninduced drought. The groundwater flow model
SIMGRO has been used to quantify these changes.
Various scenarios have been defined to represent the
man-induced changes over the last fourty years.
The result ofthese calculations give the changes in
natural recharge and water tables.The results have
been presented for regions with similar groundwater
conditions (water table class).The calculations show
that the natural recharge increases in case of deeper
water tables.Variations in meteorological conditions
over the last fourty years have a pronounced effect
on the natural recharge, the variation is more than
the changes caused by any of the human influences.
The lowering of the drainage base gives the greatest
changes in water tables.

Drinkwaterwinning NoordHolland vraagt vernieuwing
Stichting Duinbehoud vindt het hoog tijd
dat er een einde komt aan de grondwaterwinning in de duinen. Met name in
Noord-Holland kan daarmee veel winst
worden behaald voor de natuur omdat de
drinkwaterwinning in die provincie voornamelijk in de duinen gebeurt.
Duinbehoud schrijft dat in een toekomstvisie over het herstel van de natuur in
duinen en duinzoom.
Een belangrijk alternatief voor de huidige
vormen van duinwaterwinning is membraanfiltratie. Daarbij wordt oppervlaktewater door een soort zeef geleid en ontstaat
een goede kwaliteit drinkwater. Een ander
alternatief vormt diepinfiltratie, waarbij
voorgezuiverd oppervlaktewater ongeveer
zestig meter diep onder de grond wordt
gebracht en na enige tijd weer opgepompt.
Deze methode is geschikt voor de duinzoom.
Door duinwaterwinning zijn grote delen
van de duinen verdroogd en vergraven.
Het staken van de grondwaterwinning kan
140 hectare vochtige en natte duinvalleien
opleveren, aldus Duinbeheer. (ANP)

Succesvolle proef met nieuw
rioolsysteem op platform
Schiphol
Amsterdam Airport Schiphol heeft een
succesvolle proef gedaan met een nieuw
rioolsysteem, dat stoffen die anders op het
hemelwaterriool geloosd zouden worden al
op het platform van het te lozen afvalwater
scheidt.
Het systeem bestaat uit vlotters, die in
bestaande rioolputten geplaatst worden.
Deze vangen olie- en kerosine-reststoffen
op. Verder bestaat het uit een gootsysteem,
dat de reststoffen van middelen voor
sneeuw- en gladheidsbestrijding afvoert
naar een verzamelput. Hierdoor komen
deze stoffen niet meer via het hemelwaterriool in het oppervlaktewater terecht, maar
kunnen ze verzameld en apart afgevoerd
worden naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie die de stoffen bacteriologisch
afbreekt.
De luchthaven gaat in de komende periode
door met proeven om te zien of de
afvalwaterzuiveringsinstallatie, ook in
de wintermaanden de hoeveelheid aangeboden afvalstoffen naar behoren kan
verwerken. In de komende periode wordt
ook onderzocht of het systeem aangelegd
kan worden rond alle pieren, en wat hiervan de kosten zijn. (Persbericht Amsterdam Airport Schiphol)

