Duinen voor de wind
Past (diep)infiltratie in het streefbeeld van natuurontwikkeling?
Voordracht uit de 45e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Grondwater of oppervlaktewater?', gehouden op 8januari 1993 aan de TU Delft

De duinen als ecosysteem
De duinen als ecosysteem worden gekenmerkt door een grote differentiatie in
ruimte en tijd en door een hoge graad van
natuurlijkheid.
Direct langs de kust kunnen we grote
stuivende duincomplexen aantreffen of
overgangssituaties tussen land en zee
zoals de Slufter op Texel.

DRS.M. P.J.M.JANSSEN
Stichting Duinbehoud

Verder landinwaarts komen we vochtige
duinvalleien tegen met diverse soorten
orchideeën en langs de duinrand kunnen
we uitgestrekte duinbossen tegenkomen.
De landschappelijke differentiatie binnen
het Nederlandse duingebied vinden we
zowel op grote schaal als op kleine schaal.
De oostpunten van Schiermonnikoog en
Terschelling zijn voorbeelden van hoog
dynamische duingebieden met onder
andere jonge duinvorming, terwijl de
duinen van Voorne sterk bebost zijn. Maar
ook op een klein eiland als Schiermonnikoog kunnen we zowel stuivende duincomplexen als hoog opgaand struweel
aantreffen.
Deze diversiteit wordt in stand gehouden
door landschapsvormende processen,
ecologische processen en hydrologische
processen. Vooral verjongende processen
als verstuivingen en begrazing zijn van
groot belang in het duingebied aangezien
de natuurlijke vegetatieprocessen
resulteren in een tendens van stabilisatie
door struweel- en bosvorming.
Verjongende processen verhogen de
natuurwaarden en de differentiatie in het
duingebied.
De Nederlandse duinen worden van
nature ook gekenmerkt door een
bijzondere hydrologische situatie: in de
duinen bevindt zich een grote zoetwatervoorraad die gevoed wordt door regenwater en waarvan de kwaliteit nauwelijks
wordt beïnvloed door het zoute zeewater
aan de ene kant en het voedselrijke
polderwater aan de andere kant. Hierdoor
heeft zich in vochtige duinvalleien, die
onder invloed staan van dit zoete grondwater, een zeer specifieke vegetatie
kunnen ontwikkelen met vele zeldzame
plantensoorten. Oorspronkelijk was in het
Nederlandse duingebied ongeveer
13.000 ha natte en vochtige duinvalleien
aanwezig met zeer soortenrijke vegetaties.
Hiervan is heden ten dage, door water-

Samenvatting
In 1991 kreeg de Stichting Duinbehoud het verzoek van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om een 'ecosysteemvisie' voor de duinen te
schrijven als uitwerking van het Natuurbeleidsplan. Aan de Stichting Duinbehoud
werd gevraagd om een visie te geven op de duinen vanuit ecologische invalshoek.
Deze ecosysteemvisie zal als uitgangspunt moeten dienen voor de nog op te
stellen (regionale) gebiedsvisies, waarin meer concreet wordt ingegaan op de
doelstellingen en het medegebruik van de afzonderlijke duingebieden. De
ecosysteemvisie voor de duinen is op 30 juni 1992 aangeboden aan staatssecretaris drs.J. D. Gabor in de vorm van het rapport 'Duinen voor de wind' [3].
In dit artikel wordt ingegaan op de inhoud van het rapport 'Duinen voor de wind'
en wordt vooral aandacht gegeven aan het gebruik van de duinen voor de waterwinning.
Door de schadelijke effecten van de huidige oppervlakte-infiltratie op het duingebied wordt gepleit voor een ander beleid. Enerzijds zou een deel van de oppervlakte-infiltratie moeten worden gesaneerd om ruimte te maken voor herstel van
het natuurlijk ecosysteem in het duingebied en de instelling van grote natuurkernen. Anderzijds zou de resterende oppervlakte-infiltratie moeten worden
aangepast op basis van ecologische principes om de negatieve effecten op het
duinmilieu te minimaliseren. Het verlies van capaciteit voor de waterwinning zou
kunnen worden opgevuld door toepassing van de techniek van diepinfiltratie.

winning, bosaanplant, duinafgravingen en
polderpeilverlaging, helaas nog maar
2.000 ha over.

Werkwijze
Voor de opstelling van de ecosysteemvisie
voor de duinen is in hei kort de volgende
werkwijze gekozen (zie afb. 1).
Op basis van kennis over ontstaan en
ecologie van het duingebied, kennis over
buitenlandse duingebieden en historische
gegevens is een 'referentiebeeld'geschetst.
Dit referentiebeeld geelt een beeld hoe
het Nederlandse duingebied er uit zou
hebben gezien bij zeer minimale
menselijke invloed.
Vervolgens zijn met behulp van een schets

In het rapport 'Duinen voor de wind' [3] is
getracht een visie te ontwikkelen op het
beheer en het gebruik van het duingebied
met als doel de natuurlijke processen en
patronen weer een plaats te geven, zonder
ernstig afbreuk te doen aan het medegebruik van dit duingebied voor onder
andere zeewering, recreatie en waterwinning.
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van de huidige situatie in het duingebied
en het maatschappelijk medegebruik de
belangrijkste verschilpunten {'knelpunten)
tussen de huidige situatie en het
referentiebeeld op een rij gezet en zijn
mogelijkheden voor herstel en ontwikkeling
van natuurwaarden in het duinlandschap
geformuleerd.
Op basis hiervan is vervolgens een 'streefbeeld'opgesteld, dat een denkbare situatie
schetst in de tweede helft van de 2 D
eeuw. Het streefbeeld is in hoge mate
gebaseerd op het referentiebeeld, maar
verschilt daarvan onder meer omdat een
groot aantal abiotische en biotische
omstandigheden in de toekomst
(technisch) niet of nauwelijks meer te
realiseren zijn (bijvoorbeeld de kwaliteit
van bodem, water en lucht) en omdat het
maatschappelijk medegebruik in sommige
gevallen dermate zwaarwegend is
(zeewering, recreatie, waterwinning) dat
daarvoor ook op de langere termijn een
plaats moet worden ingeruimd in de
duinen.
Op basis van het streefbeeld en de
mogelijkheden voor herstel en
ontwikkeling is vervolgens eenecosysteemvisieopgesteld voor de periode tot 2020:
wat kunnen we bereiken in de komende
30 jaar. Bij de opstelling van de
ecosysteemvisie voor de duinen hebben
vooral de natuurlijkheid, de nationale en
de internationale betekenis van het
Nederlandse duingebied een belangrijke
rol gespeeld.
De ecosysteemvisie voor de duinen is
inhoud gegeven door het uitwerken van
verschillende natuurdoeltypen, door het
uitwerken van het medegebruik van het
duingebied en door enkele suggesties voor
natuurontwikkelingsprojecten.
Streefbeeld
Vanuit ecologische invalshoek is het
streven erop gericht om de specifieke
waarden van het duingebied (flora, fauna,
landschap) tot hun recht te laten komen.
Dit kan vooral worden bereikt door in het
duingebied ruimte te geven aan
natuurlijke processen en daarnaast door
zoveel mogelijk negatieve invloeden van
buitenaf te weren. Dit betekent echter
niet, dat elk medegebruik van het duingebied onmogelijk wordt. In het streefbeeld, zoals geformuleerd in de nota
'Duinen voor de wind', is nog steeds een
wezenlijke plaats ingeruimd voor enkele
belangrijke medegebruiksfuncties van het
duingebied: zeewering, waterwinning en
recreatie.
Voor de waterwinning betekent dit in
eerste instantie dat ruimte moet worden
gegeven aan de belangrijke functie van de
zoetwatervoorraad in het duingebied voor
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Eenstuivendduinlandschap op Terschelling.

de drinkwatervoorziening in noodsituaties.
In het streefbeeld is ervan uitgegaan, dat
deze functie van de zoetwatervoorraad
wordt benut en dat daartoe de nodige
infrastructuur aanwezig is en wordt onderhouden. Dit impliceert onder andere dat
enige vergraving van het duingebied
wordt toegestaan voor onderhoud van
putten en leidingen en dat enige grondwaterwinning wordt toegestaan om de
pompen en putten bedrijfsklaar te
houden. Daarnaast kunnen in het duingebied enkele diepinfiltratieprojecten
worden gerealiseerd, voor zover deze
zonder extra schade kunnen worden
uitgevoerd met de infrastructuur die nodig
is voor de benutting van de zoetwatervoorraad in noodsituaties. Dit medegebruik van het duingebied zal, lokaal,
enige schade toebrengen aan het duingebied door onderhoudswerkzaamheden.
De kwaliteit van het grondwater hoeft niet
wezenlijk te worden beïnvloed, wanneer
alleen water wordt geïnfiltreerd dat
voldoet aan ecologische normen.
Daarnaast zijn diepinfiltratieprojecten
mogelijk in het duinzoomgebied (dat is
het overgangsgebied tussen duinen en
achterland).
Voor de bulkproduktie van drinkwater in
het duingebied is in het streefbeeld geen
ruimte meer. Deze produktie vindt buiten
het duingebied (gedeeltelijk in de
duinzoom) plaats. De produktie van
drinkwater buiten het duingebied zal in
het streefbeeld ook veel eenvoudiger zijn.
De verwachting is immers, dat er door het

milieubeleid een sterke verbetering van de
kwaliteit van het oppervlaktewater
optreedt. De rechtstreekse produktie van
drinkwater uit oppervlaktewater zal
daarom op de lange termijn op
verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden.
Bij de opstelling van de ecosysteemvisie
voor de duinen is er ter dege rekening
mee gehouden, dat het hiervoor
geschetste streefbeeld zeer optimistisch en
pas op de lange termijn realiseerbaar is.
Voor de middellange termijn is daarom
getracht om oplossingen te formuleren
voor de huidige knelpunten in het duingebied. Oplossingen die ook rekening
houden met de maatschappelijke realiteit
en de praktische uitvoerbaarheid: de visie
voor het jaar 2020.
Natuurdoeltypen
De visie voor het jaar 2020 (de kern van
de ecosysteemvisie) is in eerste instantie
inhoud gegeven door het ontwikkelen van
zes verschillende natuurdoeltypen. Via
deze natuurdoeltypen is getracht aan te
geven wat we eigenlijk willen met het
duingebied en wat de consequenties
daarvan zijn voor het medegebruik.
Met het formuleren van zes verschillende
natuurdoeltypen is getracht om recht te
doen aan de ruimtelijke differentiatie in
het duingebied en ook om ruimte te geven
aan medegebruik van het duingebied.
Deze zes natuurdoeltypen zijn:
1. Natuurlijke, zelfregulerende duinlandschappen:hier staat het ongestoord
verloop van natuurlijke processen voorop;
het beheer moet gericht zijn op het
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scheppen van de juiste randvoorwaarden
(milieukwaliteit, hydrologie,
geomorfologie) om die natuurlijke
processen mogelijk te maken. Om dit
natuurdoeltype te kunnen realiseren, zal
het medegebruik (onder andere door
recreatie of waterwinning) slechts zeer
extensief kunnen zijn. Voorbeelden zijn:
de oostpunten van Schiermonnikoog en
Terschelling, de zuidkant van Texel en de
Luchterduinen e.o.
2. Begeleidnatuurlijke duinlandschappen:
ook hier staat het ongestoord verloop van
natuurlijke processen voorop, maar kan
enige sturing van die processen plaatsvinden in een gewenste richting, bijvoorbeeld door begrazing of maaibeheer.
Voorbeelden zijn: het Zwanenwater, de
Kennemerduinen en de duinen van
Voorne.
3. Hal/natuurlijke duinlandschappen: bij dit
natuurdoeltype ligt de nadruk op natuurwaarden, landschappelijke waarden en
cultuurhistorische waarden. Er is ruimte
voor extensief medegebruik van het
gebied.
3a. accentopflora,fauna en landschap:hier
is het beheer primair gericht op de
instandhouding van (inter)nationaal zeldzame c.q. waardevolle flora, fauna of de
landschappelijke waarden. Tot dit natuurdoeltypen worden ook gebieden gerekend
met een recreatief medegebruik of met
waterwinactiviteiten.
3b. Mienten, vroongronden en zeedorpenlandschap:deze gebieden hebben naast
hun floristische en faunistische waarde
ook een belangrijke landschappelijke en
cultuurhistorisch waarde. Deze waarden
zijn in belangrijke mate afhankelijk van
het extensieve agrarisch medegebruik.
Voorbeelden hiervan zijn de vroongronden op Schouwen of het zeedorpenlandschap bij Egmond.
3c. Landgoederen enparkbossen: deze
gebieden hebben naast floristische en
faunistische waarde ook een belangrijke
landschappelijke en cultuurhistorische
waarde. Deze waarden zijn in belangrijke
mate afhankelijk van het extensieve
stedelijk medegebruik. Voorbeelden
hiervan zijn de landgoederen bij Haarlem
en Wassenaar.
4. Agrarische duinlandschappen: in deze
gebieden is het agrarisch grondgebruik
veelal de hoofdfunctie, maar wordt ook
ruimte geschapen voor natuurontwikkeling; bijvoorbeeld voor het herstel van
duinrellen of hakhoutbosjes.
Elk van deze zes natuurdoeltypen vergt
een eigen beheer, waarbij het de ene keer
gaat om het scheppen van de juiste randvoorwaarden en verder het zoveel
mogelijk met rust laten (een beheer van
zoveel mogelijk 'niets doen') en de andere

afzonderlijke duingebieden een aanzet
gegeven voor de toekomstige inrichting
van het duingebied. Deze inrichting heeft
directe consequenties voor de opzet van
natuurontwikkelingsprojecten (waar is
regeneratie mogelijk) en voor het
medegebruik van het duingebied.
In het vervolg van dit artikel zal verder
worden ingegaan op de gevolgen van de
natuurdoeltypentoedeling voor het
medegebruik van het duingebied voor de
waterwinning.

In vochtige duinvalleien komenvan nature veel
zeldzameplantensoorten voorzoals Parnassia.

keer om zeer specifiek soortenbeheer (het
in stand houden van een orchideeënveldje).
In het rapport 'Duinen voor de wind' zijn
deze zes verschillende natuurdoeltypen
uitgewerkt door er bijvoorbeeld ook doelparameters aan te koppelen in de vorm
van vegetatietypen en diersoorten. Ook is
een eerste aanzet gegeven voor een
gebiedstoedeling van de verschilende
natuurdoeltypen.
Een essentieel onderdeel van de
ecosysteemvisie voor de duinen is de
instelling van grote natuurontwikkelingskernen (natuurdoeltype 1). Met de
instelling van deze grote natuurontwikkelingskernen kan inhoud worden
gegeven aan de belangrijke plaats en
functie van natuurlijke processen in het
duingebied. De beste kansen voor
dergelijke natuurontwikkelingskernen
liggen uiteraard op de Waddeneilanden,
omdat daar de natuurlijke processen nog
in belangrijke mate aanwezig zijn. Maar
ook elders langs de kust liggen goede
mogelijkheden. In het rapport 'Duinen
voor de wind' worden genoemd:
- de Schoorlsche Duinen ten noorden
van Bergen aan Zee;
- de duinen bij Egmond-binnen;
- de duinen ten noorden van Wijk aan
Zee;
- Duin en Kruidberg-Midden Ileerenduinen;
- Luchterduinen-Langevelderduin-De
Blink;
- zuidelijk Berkheide-noordelijk
Meijendel;
- het Voornse Westplaatgebied;
- de Kwade Hoek op Goeree;
- de Westcrbanduinen-Zeepeduinen op
Schouwen.
In de ecosysteemvisie voor de duinen
wordt op basis van de (indicatieve)
toedeling van natuurdoeltypen aan

Waterwinning
De waterwinning is een activiteit die in
belangrijke mate het huidige aanzien van
de duinen heeft bepaald (zie afb. 2):
- door grondwaterwinning zijn grote
delen van het duingebied verdroogd en
waardevolle vochtige duinvalleien
verdwenen;
- door de aanleg van infiltratievelden,
putten en leidingen zijn grote delen van
het duingebied vergraven en waardevolle
vegetaties verdwenen;
- door de infiltratie van rivierwater zijn
grote delen van de duinen verruigd, is het
landschap aangetast, zijn bodem en
grondwater verontreinigd en is de
natuurlijke hydrologie verstoord.
Het terugdringen van de invloed van de
waterwinning op het duinmilieu is dan
ook één van de speerpunten van beleid.
Dit kan via twee wegen verlopen:
- regeneratie of herstel van de
oorspronkelijke situatie door het saneren
van de waterwinactiviteiten en
- optimalisatie of aanpassen van de
waterwinning op basis van ecologische
randvoorwaarden.
In het rapport 'Duinen voor de wind'
wordt gekozen voor een combinatie van
deze twee mogelijkheden.
Regeneratie
Het terugdringen van de waterwinning is
niet alleen noodzakelijk door de
schadelijke effecten op het duinmilieu,
maar ook om natuurontwikkeling mogelijk
te maken. Het realiseren van het eerste
natuurdoeltype, de natuurlijke, zelfregulerende duinlandschappen, kan
bijvoorbeeld alleen op grote oppervlakten
worden gerealiseerd en laat zich niet
combineren met een intensief medegebruik van de duinen zoals het geval is
bij oppervlakte-infiltratie.
Een eerste stap op weg naar regeneratie of
herstel van het duingebied is de
beëindiging van de winning van natuurlijk
duinwater. Dit grondwater is uitermate
belangrijk voor het herstel van de
karakteristiek vochtige duinvalleien en
voor het herstel van duinrellen en duinbeken langs de duinzoom.
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Dat het stoppen van de grondwaterwinning tot grote natuurwinst kan leiden
is onder andere gebleken uit het DOVEproject (diepinfiltratie Overveen) [2].Uit
deze studie is naar voren gekomen, dat bij
het stoppen van de grondwaterwinning in
de Kennemerduinen de oppervlakte
vochtige milieu's (variërend van open
water tot matig vochtige gebieden) kan
oplopen van de huidige 30 ha tot 260 ha
(zie afb. 3) [7].Eenzelfde resultaat kwam
ook naar voren uit de studie naar het
stoppen van de grondwaterwinning in de
Luchterduinen. Hier kan de oppervlakte
vochtige milieu's toenemen van de
huidige 20 ha tot 149 ha, waarbij slechts
de winning van 3 miljoen m 3 grondwater
hoeft te worden ingeleverd [1].
Dit betekent niet, dat grondwaterwinning
volledig onmogelijk wordt in het duingebied. Er kan een kleine grondwaterwinning in stand worden gehouden die
gekoppeld is aan de infrastructuur die
noodzakelijk is voor de calamiteitenvoorziening, maar ook langs de duinzoom
zijn mogelijkheden aanwezig voor het
afvangen van grondwater voor zover dit
niet strijdig is met natuurontwikkeling in
die duinzoom.
Een tweede stap naar herstel van het
duingebied is het terugdringen van de
oppervlakte-infiltratie. In het rapport
'Duinen voor de wind' wordt voorgesteld
om de huidige oppervlakte-infiltratie van

± 165 miljoen m 3 per jaar in 30 jaar tijd
terug te brengen naar ± 100 miljoen n r
per jaar. Hierdoor kan de verruiging van
het duingebied door de inbreng van een
overmaat aan voedingsstoffen en de
verstoring van de hydrologische situatie
worden verminderd en ontstaan mogelijkheden voor natuurlijke processen en landschappelijk herstel. De gebieden die het
meest in aanmerking komen voor
beëindigen van de oppervlakte-infiltratie

is het infiltratiegebied nabij Heemskerk,
een aantal infiltratiegebieden in de
Amsterdamse Waterleidingduinen en de
infiltratiegebieden in het zuiden van Berkheide en het noorden van Meijendel. In
deze gebieden zijn goede mogelijkheden
aanwezig om grote natuurkernen tot
ontwikkeling te laten komen, waarmee de
realisering van het eerste natuurdoeltype
(de natuurlijke, zelfregulerende duinlandschappen) mogelijk wordt gemaakt.

Afb. 3 -Degevolgen van hetterugdringen van degrondwater-winning inde Kennemerduinen voorde oppervlakte
vochtige duinvalleien. In de huidige situatie wordt9,4miljoen m^ grondwaterperjaaronttrokken.
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Diepinfiltratie
Als alternatief voor oppervlakte-infiltratie
is sinds enige tijd de techniek van diepinfiltratie beschikbaar (zie afb. 2). Hierbij
wordt het infiltratiewater diep in de
ondergrond gebracht, waardoor het
ondiepe grondwater in de duinen (waar
de vegetatie van afhankelijk is) nauwelijks
meer wordt beïnvloed. Bij de techniek van
diepinfiltratie blijven de voedingsstoffen,
die bij oppervlakte-infiltratie zorgen voor
een verruiging van het duingebied, buiten
bereik van de plantenwortels.
Dit betekent niet, dat diepinfiltratie
zonder meer overal in het duingebied kan
worden toegepast, want ook diepinfiltratie
kent enkele nadelen. Zo laat diepinfiltratie
zich moeilijk combineren met grote
verstuivingen in het duingebied vanwege
de aanwezigheid van leidingen en putten
in de ondergrond. Ook treedt er bij de
aanleg van diepinfiltratieprojecten en het
onderhoud van putten en leidingen nogal
wat schade op aan vegetaties die gevoelig
zijn voor vergravingen. Het beste laat
diepinfiltratie zich combineren met
natuurdoeltype 3a: de halfnatuurlijke
duinlandschappen. Dit natuurdoeltype is
niet primair gericht op de natuurlijke
processen, maar op het veiligstellen van
waardevolle patronen. Binnen deze
patronen is een medegebruik van het
duingebied beter inpasbaar. Zeker in
gebieden met wandel- en fietspaden is
diepinfiltratie goed te combineren met de
natuurfunctie. Hen goed voorbeeld
hiervan is het diepinfiltratieproject van het
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland in de
Waalsdorpervlakte.
Diepinfiltratie hoeft echter niet persé in
het duingebied plaats te vinden. Deze
techniek kan ook zeer goed buiten het
duingebied gerealiseerd worden, waardoor
het duingebied ook niet meer vergraven
hoeft te worden voor de aanleg van putten
en leidingen. Ook buiten het duingebied
zijn immers goed afgesloten zandpakketten aanwezig die gebruikt kunnen
worden voor de bacteriologische en
virologische zuivering van het voorgezuiverde infiltratiewater. Dat diepinfiltratie goed mogelijk is buiten het
duingebied, is onder andere gebleken uit
het DOVE-project. In dit project scoorden
alternatieve lokaties voor diepinfiltratie
buiten het duingebied beter dan de voorgenomen lokatie in het duingebied, ook
voor het waterwinbelang [2].
In hoeverre diepinfiltratie in de duinen
acceptabel is, zal moeten blijken uit
milieu-effectrapportages. Zo wordt
momenteel bij het Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland een onderzoek verricht naar
15 kansrijke diepinfiltratieprojecten met

Duizendguldenkruid.

Gevlekte Orchis.

een totale capaciteit van 72 miljoen m 3 per
jaar. Hiervan liggen 8 projecten buiten het
duingebied met een totale capaciteit van
39 miljoen nr' per jaar [5],

Deze normstelling zou gebaseerd moeten
zijn op de natuurlijke achtergrondwaarden
van voedingsstoffen in het duingebied en
ook rekening moeten houden met de hoge
stroomsnelheden van het infiltratiewater
in de oevers van infiltratieplassen. De
negatieve effecten van de infiltratie van
gebiedsvreemd water in het duingebied
zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de
inbreng van voedingsstoffen en zijn des te
ernstiger, omdat bij kunstmatige
infiltraties gewerkt wordt met hoge
stroomsnelheden van het grondwater.
Door deze hoge stroomsnelheden
veroorzaken lage concentraties voedingsstoffen al een grote mate van eutrofiëring
van vooral de oevers. Wat dit betreft zijn
de normen zoals voorgesteld in het
concept-Infiltratie-Besluit [6] zeer
teleurstellend. Deze normen zijn afgeleid
van landelijke waarden voor de
concentratie van voedingsstoffen in
grond- en oppervlaktewater en hebben
weinig relatie met de specifieke situatie in
het duingebied. Zo ligt de stikstofnorm
(nitraat + ammoniak) een factor 5 boven
de natuurlijke stikstofconcentraties in het
duingebied en de fosfaatnorm een factor
10 tot 100 boven de natuurlijke
concentraties.

Optimalisatie
Een tweede mogelijkheid voor het terugdringen van de negatieve invloed van de
waterwinning op het duinmilieu is de
zogenoemde 'ecohydrologische
optimalisatie'. Hierbij worden maatregelen
getroffen om de waterwinactiviteiten in
het duingebied beter af te stemmen op de
natuurwaarden. Dit houdt in de eerste
plaats in, dat het infiltratiewater verder
moet worden voorgezuiverd om de
aanvoer van gebiedsvreemde stoffen
(voedingsstoffen, zware metalen, enz.) te
verminderen. In de tweede plaats moet de
fluctuatie van het waterpeil sterk worden
verminderd om de verstoring van flora en
fauna te verminderen. Daarnaast kunnen
enkele natuurtechnische maatregelen
worden uitgevoerd, zoals het minder steil
maken van de oevers en een grillige
vormgeving van de infiltratiepiassen.
Hierdoor ontstaan op kleine schaal weer
verschillen in vochtgehalte en
voedselrijkdom van de oevers, waardoor
ook de vegetatie weer meer gevarieerd
wordt. Er ontstaan weer kansen voor
karakteristieke plantensoorten van
vochtige duinvalleien.
Een zeer belangrijke voorwaarde voor
ecohydrologische optimalisatie is de
normstelling voor de voedingsstoffen
(stikstof en fosfaat) in het infiltratiewater.

Hoewel ecohydrologische optimalisatie
zeker perspectieven kan bieden, moet
hieraan wel direct worden toegevoegd, dat
een dergelijke optimalisatie van de waterwinning niet het karakteristieke duinlandschap met het natuurlijke duinecosysteem terugbrengt. Met deze
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optimalisatie is slechts op soortniveau
succes te bereiken, bijvoorbeeld voor
enkele riet- en moerasvogels en moerasplanten.
Ook moet bedacht worden, dat
optimalisatie lang niet altijd tot
bevredigende resultaten hoeft te leiden.
De mogelijkheden voor optimalisatie
zullen sterk afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de terreingesteldheid en de
flexibiliteit in bedrijfsvoering. Zo lijken de
mogelijkheden voor optimalisatie in de
uitgestrekte en vlakke valleien van het
Noordhollands Duinreservaat groot.
Langs de brede en vlakke oevers is
• voldoende ruimte voor natuurtechnische
maatregelen en in het vlakke terrein
kunnen zich bovenop het snelstromende,
voedselrijke infiltratiewater stilstaande
regenwaterlensen vormen. Tussen de
infiltratiekanalen kan op deze wijze een
milieu ontstaan, dat veel lijkt op dat van
vochtige duinvalleien. In meer
geaccidenteerde duingebieden zoals
Berkheide en Meijendel zijn de mogelijkheden voor optimalisatie veel minder
groot: de ruimte voor natuurtechnische
maatregelen is vaak gering en de oevers
zijn veelal erg smal door de grote hoogteverschillen in het terrein. Optimalisatiemaatregelen zijn vaak alleen mogelijk door
grootschalige vergraving van nu nog
onvergraven terreingedeelten, waardoor
waardevolle droge duinvegetaties verloren
gaan.
Slot
Ik zou willen besluiten met twee
opmerkingen. In de eerste plaats zou ik
willen stellen, dat het zeer wel mogelijk
moet zijn om te komen tot een harmonieus samengaan van natuurbehoud en
waterwinning in het duingebied. Om dit te
bereiken zal zowel gewerkt moeten
worden aan een optimalisatie van de
huidige waterwinning als aan het vrijmaken van delen van het duingebied voor
regeneratie (de instelling van grote
natuurkernen van 1.500 à 2.500 ha).
Wanneer deze beide opties constructief
worden opgepakt, ontstaat er binnen
afzienbare tijd in de duinen ruimte voor
herstel van natuurlijke processen en
patronen zonder afbreuk te doen aan een
verantwoorde drinkwatervoorziening.
Deze verantwoorde drinkwatervoorziening zou dan vorm kunnen krijgen door
een 'infiltratie nieuwe stijl' met schoner
infiltratiewater, een geringer ruimtebeslag
en een groter aandeel diepinfiltratie ter
vervanging van oppervlakte-infiltratie.
Ook zou ik echter willen stellen, dat de
noodzaak voor het gebruik van de duinen
voor de waterwinning vermindert,
wanneer we er in slagen om onze afval-

stromen in goede banen te leiden. Met
schone rivieren en schoon oppervlaktewater is het niet langer noodzakelijk om
het natuurgebied de duinen te gebruiken
als langzame zandfilter. En ook in dit
streven voor de lange termijn kunnen
waterwinning en natuurbehoud hand in
hand gaan.
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Filtergebouw Nietap mogelijk
oorzaak smaakproblemen
drinkwater
De smaakproblemen aan het drinkwater
in het Groningse Westerkwartier medio
juni zijn mogelijk afkomstig uit het filtergebouw 2 van het pompstation Nietap.

Na de kortsluiting in de nieuwe krachtbatterij in het pompgebouw in Nietap is
filtergebouw 2 ongeveer 10 dagen buiten
gebruik geweest. Tijdens die lange stilstand heeft zich, mogelijk mede door het
zeer warme weer in die periode, een
combinatie van bacteriën in het filter
gevormd, die stoffen afscheiden, waardoor
de smaakproblemen zijn veroorzaakt.
Ondanks intensieve speurtocht naar de
oorzaak door het Waterlaboratorium
Noord, kon steeds geen bacteriologische
of chemische verontreiniging worden
vastgesteld. Uit de analyses van het later
ingeschakelde laboratorium van de
NV Watertransportmaatschappij RijnKennemerland (WRK) bleek een zeer
geringe hoeveelheid van de 'smaakstoffen'
aanwezig te zijn. Ook het laboratorium
van het RIVM doet onderzoek naar
monsters van het bewuste drinkwater,
maar heeft tot nu toe geen onregelmatigheden ontdekt. (Persbericht Waprog)

Schenking WNWB van
f 75.000,-voor natuurproject
De Smalle Beek te Wouw
Ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan
op 21 juni jl. stelde de NV Waterleiding
Maatschappij 'Noord-West-Brabant' een
bedrag van f75.000,- beschikbaar voor
het natuurontwikkelingsproject De Smalle
Beek te Wouw. De schenking is bedoeld
als geste aan de West- en MiddenBrabantse bevolking en aan de Brabantse
natuur. Het bedrag werd op 21 juni
symbolisch aangeboden aan de hoogste
vertegenwoordiger van de Brabantse
bevolking, de heer mr. F.J. M. Houben,
Commissaris van de Koningin in NoordBrabant. De president-commissaris van de
waterleidingmaatschappij, de heer
drs. M. J. H. van de Ven, burgemeester
van Etten-Leur overhandigde hem de
donatie op drinkwaterproduktiebedrijf
Altena te Wouw, nabij de lokatie van het
natuurproject.
De keuze van de waterleidingmaatschappij is gevallen op het project in
het dal van De Smalle Beek omdat dat
gericht is op versterking van de landschappelijke ecologische én recreatieve
waarden in de regio. Bovendien is dit dal
gesitueerd in en nabij het waterwin- en
grondwaterbeschermingsgebied van
drinkwaterproduktiebedrijf Altena. Het
project sluit daarmee aan op het streven
van de WNWB de bronnen voor het
drinkwater optimaal te beschermen.
Natuurontwikkeling in dit gebied draagt
daartoe bij. (Persbericht WNWB)

