Duininfiltratie en natuurwaarden, nu en in de toekomst

Inleiding
De duinen zijn een natuurgebied van de
eerste orde. Westhoff & Van Oosten
[1991] noemen het kustduingebied,
tezamen met de Wadden, het enige
natuurgebied van internationale allure dat
Nederland kent. Hoewel het duingebied
maar 1% van de oppervlakte van heel
Nederland inneemt, kan circa tweederde
van alle in Nederland voorkomende
hogere planten hier worden gevonden.
Daarnaast is het een broedgebied voor
meer dan honderd soorten vogels en
vormt het voor deze dieren een belangrijke trek-route die voedsel en rust biedt.
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Van der Maarel [in voorber.], die de
duinen op mondiaal niveau beschreven en
bestudeerd heeft, noemt de oppervlakte
waarover duinen in West-Huropa voorkomen en het extensieve agrarische
gebruik dat er eeuwenlang van gemaakt is,
als de factoren die: 'de duinen en duinvalleien van NW-Europa onderscheidt
van vrijwel alle overige genoemde (duin)gebieden.' Van de vochtige valleien, die
van nature ongeveer eenderde deel van
het duingebied beslaan, zegt Van der
Maarel: 'Het is juist deze korte vegetatie
die zeer rijk kan zijn aan plante- en diersoorten en levensgemeenschappen, en het
zijn juist de NW-Huropese duinvalleien,
en daarbinnen in het bijzonder de Nederlandse duinvalleien die daarin uitblinken.'
Binnen de duinen nemen de natte duinvalleien dan ook een bijzondere plaats in.
Vele tegenwoordig bedreigde planten en
dieren zijn aan dit milieutype gebonden.
Juist deze bijzondere levensgemeenschappen zijn - in belangrijke mate door
het toedoen van de waterwinning - in de
laatste eeuw sterk verarmd.
De duinen zijn echter niet alleen natuurgebied. Ook voor de drinkwatervoorziening van West-Nederland zijn de kustduinen van enorme betekenis. Op jaarbasis wordt er in het duingebied tussen
Bergen en Hoek van Holland een kleine
200 miljoen m 5 drinkwater gewonnen,
ruim 15% van de totaal in Nederland
geproduceerde hoeveelheid.
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Samenvatting
De manier waarop waterwinning en natuurbehoud met elkaar omgaan in het
Nederlandse duingebied verschilt van plaats tot plaats en is afhankelijk van zaken
als: terreineigendom, terreingesteldheid, ontwikkelingen in het recente verleden,
landgebruik en bevolkingsdichtheid in de omgeving en daarmee samenhangend
de hoeveelheid drinkwater die per hectare geproduceerd wordt. In dunbevolkte,
geïsoleerde gebieden kan de natuurbescherming streven naar het beëindigen van
de waterwinning in duingebieden. In dichtbevolkte gebieden zoals de randstad
Holland lijkt een multifunctioneel landgebruik waarin zowel natuurbehoud als
waterwinning aan hun trekken komen meer op zijn plaats. Voorwaarde is wel dat
de functies natuurbehoud en waterwinning binnen de bedrijven een gelijkwaardige status krijgen. Door het opzetten van grote inhaaloperaties, waarbij de
natuur iets van het verloren terrein terugkrijgt, kunnen de bedrijven aantonen dat
de natuur bij hen in vertrouwde handen is.
Door het zoveel mogelijk afbouwen van natuurlijke duinwaterwinning, reallocatie
van winmiddelen, het vrijmaken van aaneengesloten delen van extensieve
infiltratiegebieden voor het vrije spel der natuurkrachten, herinrichting van
resterende infiltratiegebieden en verdergaande voorzuivering van hel infiltratiewater, is het mogelijk de waterwinning in (en deels ook buiten) het duingebied te
continueren en tegelijkertijd de natuurwaarden aanzienlijk te vergroten. Hierbij zal
de aanpak van gebied tot gebied verschillen. Vooral het verschil tussen extensieve
en intensieve infiltratiegebieden is hierbij van belang.

Het verbaast dan ook niet dat de Nederlandse natuurbescherming het doen en
laten van de waterleidingbedrijven met
argusogen volgt. Daarbij komt dat een
forse oppervlakte van het Nederlandse
duingebied, bij elkaar ruim 10.000 van de
in totaal ca. 40.000 hectare, in beheer is bij
waterleidingbedrijven.
Is de natuur voortdurend bij de duivel te
biecht? In dit artikel zal nader op deze
vraag worden ingegaan. Gebruik makend
van enkele recente ontwikkelingen zal
getracht worden aan te geven hoe de
natuur in de waterleidingduinen weer een
deel van het verloren terrein kan terugwinnen.
Duininfiltratie, intensief en extensief
In West-Nederland zijn de duinen vrijwel
het enige gebied met een zodanige geohydrologische gesteldheid dat daar op
voldoende grote schaal grondwater kan
worden gewonnen voor de drinkwatervoorziening. Vanaf het midden van de
negentiende eeuw is dat dan ook gebeurd.
De gevolgen voor de natuur zijn groot
geweest. In de vastelandsduinen tussen
Hoek van Holland en Camperduin zijn
vrijwel alle vochtige valleien verdroogd en
zijn plantesoorten als Moeraswespenorchis, Farnassia, gentianen en andere aan
vocht en voedselarme omstandigheden
gebonden bijzonderheden, vrijwel geheel
verdwenen. Minder bekend, maar wel
minstens even desastreus, moet de schade
aan de vogelgemecnschappen van natte
duinvalleien geweest zijn [Slings &
Bakker, in voorber.].
De grootschalige winning van duinwater
had niet alleen verdroging van natte

valleien tot gevolg, ook het dieper gelegen
geohydrologisch systeem werd ernstig
ontregeld waardoor de winning van drinkwater in de knel kwam. Om deze
problemen het hoofd te bieden werden al
spoedig plannen gesmeed om de
geslonken watervoorraad kunstmatig aan
te vullen. Al in de periode 1923-1928
werd er in de duinen bij Wijk aan Zee
7 miljoen m 3 water afkomstig uit de
bouwput van de Grote Sluis van IJmuiden
geïnfiltreerd [Van Nievelt, 1930]. Pas in de
jaren vijftig is men begonnen met de
grootschalige infiltratie van voorgezuiverd
rivierwater in de duinen als onderdeel van
de reguliere bedrijfsvoering. Elk bedrijf
deed dat op zijn eigen wijze, waarbij de
bedrijfscultuur en de kenmerken van het
duingebied in belangrijke mate bepalend
waren voor de gekozen methode.
In het Noordhollands Duinreservaat met
zijn grote verlaten landbouwontginningen
in het middenduin, werd bijvoorbeeld
gekozen voor intensieve infiltratie.
Kenmerkend zijn het geringe ruimtebeslag, de hydrologische isolatie en de
grote infiltratiefluxen. De infiltratiepanden
zijn volgens cultuurtechnische inzichten
ontworpen: recht en strak belijnd.
Meijcndel daarentegen is een sterk geaccidenteerd duingebied, waarin grote
valleien vrijwel ontbreken. Bij de aanleg
van de infiltratiewerken is een, naar de
inzichten van die tijd, zo natuurlijk
mogelijke inpassing van de plassen nagestreefd, waarbij de reeds aanwezige
valleien onder water werden gezet. Er
ontstonden grillig gevormde waterpartijen
met brede rietzones langs de oever. Deze
extensieve infiltratie kent een groot
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Aß. 1- Lengteprofiel van het Nederlandse duingebied tussen Monster en Camperduin, met daarin de kwaliteit van hel grondwater (Uit [Hakker & Stuyfsand,
(Rijn: geïnfiltreerd Rijnwater; Maas: geïnfiltreerd Maaswater; Polder: geïnfiltreerd polderwatcr).

ruimtebeslag. Hydrologische isolatie
ontbreekt. De infiltratiefluxen zijn kleiner,
terwijl de voorraad infiltratiewater die
wordt opgebouwd groot is.
Hij de natuurbeschermers waren de
verwachtingen over de kunstmatige infiltratie aanvankelijk hoog gespannen. Zo
schreef Jac. P. Thijsse in 1943: 'Thans is
een plan in bewerking om water van de
Lek naar de duinen te brengen. Den Haag
gaat dat ook doen ... Het ziet er dus met
de toekomst van de duinen zeer hoopvol
uit.... Met een stijging van een paar meter
(bedoeld wordt van het grondwater) kan
het landschap weer in vollen fleur komen.'
Helaas, de karakteristieke duinplanten
lieten zich veelal slechts korte tijd zien. De
reden daarvan is inmiddels genoegzaam
bekend. Niet alleen de beschikbaarheid
van water speelt bij het voorkomen van
planten een belangrijke rol, de kwaliteit
van het water is van even grote betekenis.
In afbeelding 1,waarin de kwaliteit van
het grondwater in een lengteprofiel langs
de Nederlandse kust is weergegeven,
wordt het verschil in verbreiding van
gebiedsvreemd grondwater bij de
verschillende infiltratiesystcmen
geïllustreerd. De intensieve infiltratiegebieden vallen op vanwege de kleine, vrij
scherp omgrensdc bellen van voorgezuiverd Rijnwater die in de ondergrond
aanwezig zijn. Hij het extensiever
bedreven infiltratiegebied Meijendel is
een groot deel van de zoetwaterbel gevuld
met infiltratiewater, afkomstig van Rijn en
Maas.
In tabel I wordt een overzicht gegeven van
de kwaliteit van natuurlijk duinwater en
van een aantal soorten infiltratiewater.

Heel grote verschillen doen zich over het
algemeen niet voor en met name het
fosfaatgehalte van het huidige, voorgezuiverde infiltratiewatcr is vergelijkbaar
met dat van natuurlijk duinwatcr.
Nitraat is een stof die enige extra aandacht
verdient. In de 'natuurlijke' situatie valt
het grote verschil tussen grond- en
oppervlaktewater op. Van Dijk [1984]
geeft voor de natuurlijke situatie nitraatgehaltes van 7-15 mg/l voor grondwater
en van 0-0,5 mg/l voor oppervlaktewater.
Onderzoek van het 1'W'N in het Noordhollands Duinreservaat leert dat het
nitraatgehalte van het ondiepe grondwater
in vochtige valleien vrijwel altijd kleiner is
dan 0,1 mg/l. Stuyfzand [mond. meded.]
bevestigt deze getallen in grote lijn, al kan
het nitraatgehalte van natuurlijk grondwater oplopen tot 60 mg/l en meer. De
nitraatgchaltes van het infiltratiewater

1992]).

liggen tussen de 7 en 19 mg/l. Daarmee
liggen ze in de 'range' van het natuurlijke
grondwater maar wijken sterk af van die
van het natuurlijke oppervlaktewater en
van die van natuurlijke vochtige valleien.
De ecologische betekenis van de lage
nitraatgehaltes van natuurlijke duinmeren
is, vooral vanwege de invloed van algen,
onduidelijk.
Uit bovenstaande kan geconcludeerd
worden dat de kwaliteit van infiltratiewater en natuurlijk duinwater niet sterk
verschillen. Wanneer we echter de fluxen,
de mate waarin infiltratieplassen doorstroomd worden met stoffen, in beschouwing nemen, ontstaat een ander beeld
Uabel II). Deze fluxen zijn voor de eigenlijke infiltratieplassen vele tientallen tot
soms enige duizenden malen zo hoog als
die ten gevolge van de aanvoer van
stoffen vanuit de atmosfeer.

TABEL I - Gemiddelde concentratie van een aantal stolSenm ondiep duinwater onder droog duin mei een
begroeiing van mossen, duindoorn en kaal caud /Bakker & Stuyfzand, 1992/: vochtige valleien in hel
Noordhollands Duinreservaat: oppervlaktewater van hel /.wanenwatcr; voorgeziuverd Maas- en Rijnwater eu
•waterdat gebruikt zeordt voor diepinfiltralie in Meijendel
Concenlratics (mg/1)
Duinwater
droog
duin
Cl

so,

HCO,
Na
K
Ca
Mg
NU'
NO,
1>(),

31
28
166
17
0.6
71
2.3
0.03
23
0.05

Infiltratiewater
grondwater
vochi
vallei
109
31
326

-

111
11
0.1
0.1
0.15

oppervlaktewater

Maas

122
20
84
60
4.6
34
8.1
0.17
0.4
0.2

61
59
190
35
4.8
76
8.9
0.07
15
0.14

voorgezuiverd
Rijn
(WRK lil!
210
1 11
125
113
8.9
95
14.6
0.1
10
0.09

diepinfiltratie
82
91
135
50
5.9
72
8.9
< 0.01
11
<0.03
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TABEL II - Fluxen van de atmosferische depositie optwee kilometer vanuitJekustlijn van deNoordzee, van een
vochtige vallei aan derandvan hetdtiiumassiefenvan duingebieden waarkunstmatige infiltratie plaatsvindt met
voorgezuiverdwatervan MaasenRijn.
Fluxen ( m g / m 2 * d )

Cl
SO,
HC03
Na
K
Ca

Mg
Nil,
NOj
PO,

Aimof ferische
depositie

Maximum
natum lijke
vochti ?e
vallei

Iniiltratieplassen
voorgezuiverd
Maaswaler
(extensief 1

voorgezuiverd
Rijnwater
',intensief;

41
36
1
23
0,8
3
3
11,5
18
0,2

4,000
1,500
9,000
3,000
200
3,000
400
5
60
5

7,400
7,100
22,800
4,250
600
9,200
1,100
8
1,800
17

47,250
31,500
28,000
25,500
2,400
21,500
3,300
20
2,250
20

Overigens moet worden bedacht dat ook
in duingebieden met een ongestoorde
hydrologie aanzienlijke fluxen voorkomen.
In tabel II is een voorbeeld gegeven van
een vochtige vallei aan de rand van het
duinmassief. Daar kunnen stroomsnelheden van het grondwater van 0,2 m/dag
voorkomen. Tezamen met de kwaliteitgegevens van natuurlijk duinwater uit
tabel I en een poriënvolume van duinzand
van 30% geeft dit maxima voor de fluxen
in ongestoorde duingebieden zoals weergegeven in tabel II.
De gegevens van tabel II laten ook
duidelijk het verschil zien tussen intensieve en extensieve infiltratiegebieden.
Bij de eerste wordt per hectare infiltratiegebied per jaar zo'n 150.000 m 5 water
geproduceerd. Bij extensieve infiltratiegebieden is dit zo'n 50.000 m3. De fluxen
in de intensieve gebieden zijn dan ook
vaak twee tot vijfmaal zo hoog als die van
extensieve gebieden.
Duininfiltratie en natuurwaarden
Kr is veel onderzoek gedaan naar de
invloed van infiltratie op natuurwaarden.
In een afzonderlijk artikel zal het onderzoek naar broedvogels nader worden
gepresenteerd [Slings & Bakker, in
voorber.]. Hier zullen we de meest
relevante gegevens kort aanstippen.
Verdroging en vernatting
In de duingebieden langs de Hollandse
kust waar op grote schaal winning van
drinkwater plaatsvond en -vindt, heeft
zich tot het midden van de jaren vijftig
een vaak zeer sterke verdroging voorgedaan, waarbij vrijwel alle aan het grondwater gebonden natuurwaarden zijn
verdwenen. Met de komst van het infiltratiewater naar deze duingebieden
veranderde dat. Br trad een vaak sterke
vernatting op. De manier waarop deze
vernatting uitwerkte op de natuurwaarden
verschilde van gebied tot gebied.
In het extensieve infiltratiegebied

Meijendel zijn in een aanzienlijk deel van
het gebied grondwaterstanden ingesteld
die soms ruim boven de van nature voorkomende liggen. De infiltratieplassen zijn
voor een groot deel in bestaande valleien
aangelegd zonder dat daarbij grootschalige
vergravingen noodzakelijk waren. Br is
een grote oppervlakte open water
ontstaan, bij elkaar ruim 100 hectare,
terwijl ongeveer eenzelfde oppervlakte
aan zogenaamde kwclplassen aanwezig is.
Daarentegen liggen de grondwaterstanden
rond de winputten en de drains aanzienlijk onder de van nature voorkomende. Daar zijn de valleien nog steeds
verdroogd.
In het grootste deel van het duingebied is
de grondwaterkwaliteit beïnvloed door het
geïnfiltreerde water (afb. 1). Wel komen
duinwaterlenzen voor, die op het kunstmatig geïnfiltreerde grondwater drijven.
Deze lenzen vinden we vooral in de zone
tussen de infiltratieplassen in het middenduin en de zeereep (zie afb. 2). Hier
vinden we omstandigheden die goed
vergelijkbaar zijn met die van natuurlijke

vochtige valleien. In de huidige situatie
beslaan ze oppervlakte van een tiental
hectare. Nog voor het jaar 2000 zal deoppervlakte in het kader van een
zogenaamd regeneratiebeleid aanzienlijk
worden uitgebreid.
In gebieden met intensieve infiltratie,
zoals het Noordhollands Duinreservaat
vond, als gevolg van die infiltratie, in de
tweede helft van de jaren vijftig een vermindering van de winning van natuurlijk
duinwater plaats. Dit leidde tot een sterke
stijging van de grondwaterstand. Deze
stijging was echter niet voldoende om op
grote schaal de terugkeer van natte
valleien mogelijk te maken. Niet alleen
was de restwinning van natuurlijk duinwater daarvoor te groot, ook andere
hydrologische omstandigheden zoals de
toegenomen verdamping door naaldbossen, kustafslag en polderpeilverlaging
[Bakker etai. 1979] waren inmiddels in
ongunstige zin veranderd.
In de huidige situatie komen in het
Noordhollands Duinreservaat vrijwel
alleen in het vanouds niet door de waterwinning beïnvloede terreindeel tussen
Bergen aan Zee en Hgmond-Binnen nog
enkele natuurlijke vochtige duinvalleien
voor (réfugia, vergelijk [Louman & Slings,
1990]). Door de recente verdere reductie
van duinwaterwinning zal de oppervlakte
van natuurlijke vochtige duinvalleien in
het Noordhollands Duinreservaat in de
nabije toekomst ongeveer verdubbelen
[Sprey etal., 19901.'
Planten
In het voorgaande is geconstateerd dat
waterwinning en infiltratie belangrijke
gevolgen hebben voor de vegetatie van
duingebieden. Vooral vochtige valleien

Afb. 2 -Dwarsdoorsnede over het duingebiedMeijendel m 7daarindebelangrijkstegroudteatertypeu (Uit /Hakker
&Stuyfzaud, 19921).
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hebben zwaar te lijden gehad van deze
activiteiten. Van Zadelhoff [1981] heeft
aangegeven dat een daling van de gemiddelde grondwaterstand met ongeveer een
meter het verdwijnen van vrijwel alle
waardevolle, aan het grondwater
gebonden plantesoorten met zich
meebrengt. Kleinere dalingen hebben
weliswaar minder dramatische gevolgen,
maar ook wanneer deze slechts een
decimeter bedragen kan aanzienlijke
schade aan de vegetatie van vochtige
valleien optreden.
Van Dijk [1984] geeft aan dat in vochtige
delen van infiltratiegebieden soorten voorkomen die in Nederland algemeen zijn en
voor het duingebied weinig karakteristiek.
Het gaat dan om soorten als Grote brandnetel, Harig wilgeroosje, Watermunt,
Koninginnekruid, Wolfspoot, Akkerdistel
en Riet die meestal een bedekking van 50
tot 80% hebben. Meer karakteristieke
soorten als Aioeraswespenorchis, Blauwe
zegge, Knopbies en Parnassia komen
slechts over een zeer beperkte oppervlakte voor.
In Meijendel worden deze en andere
karakteristieke soorten vooral aangetroffen in kwelgebieden met de hiervoor
besproken duinwaterlenzen. Nu, dank zij
het werk van Stuyfzand, de mechanismen
die deze lenzen bepalen bekend zijn, kan
aan een verdere uitbouw van dit soort
kwelgebieden gewerkt worden.
In duingebieden met intensieve infiltratie
of met uitsluitend winning van duinwater
kan de oppervlakte waarover een karakteristieke vochtige valleivegetatie voorkomt, worden vergroot door vermindering
van de duinwaterwinning. Dat zal de
komende jaren gaan plaatsvinden in het
Noordhollands Duinreservaat, maar ook in
het Nationale Park De Kennemerduinen.
Daarbij is een goed herstelbeheer
[Louman & Slings, 1990] van groot belang.
Ook de natuurwaarden van de intensieve
infiltratiegebieden zelf kunnen aanzienlijk
worden vergroot. Een in 1982 door de
NV PWN uitgevoerde proef, waarbij met
gebruikmaking van ecologische inzichten,
oevers in het infiltratiegebied Kieftenvlak
bij Wijk aan Zee opnieuw werden
ingericht, is zeer succesvol gebleken.
Op deze oevers, die aan een zeer grote
flux onderhevig zijn, groeit nu een
waardevolle vegetatie met onder andere
Parnassia en orchideeën. Dit succes heeft
ertoe geleid dat bij de totale herinrichting
van het infiltratiegebied Castricum
(1991-1992) dit soort maatregelen
gebiedsdekkend werden toegepast. Ook
bij andere bedrijven, onder andere GWA,
is men nu met dit soort maatregelen
begonnen.
Wanneer aan een aantal voorwaarden
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TAHKL III - Vergelijkingvan aantalsoorten en
dichtheden van driecategorieën van aan water
gehouden broedvogels m 'natuurlijk duin'
(W. Terschelling, hetZicanenzcatcren Voome); hel
Noordhollands Duinreservaat, Meijendelen Berkheide.

voldaan wordt (o.a. sterke voorzuivering
van het infiltratiewater, voedselarme
uitgangssituatie op panoevers en omgeving, adequaat vegetatiebeheer) blijkt
de verwachting van Thijsse 45 jaar na dato
toch uit te kunnen komen.

Vogels
Voor vogels is de infiltratie veel gunstiger
geweest dan voor planten. Met name de
soorten van natte valleien, duinmeren en
duinmoerassen, die door verdroging uit
grote delen van de vastelandsduinen
verdwenen waren, kwamen terug. In 1981
verscheen een artikel van Udo de Haes,
Drijver en Vertegaal met de enigszins
provocerende titel 'Is duininfiltratie wel zo
gunstig voor de vogelstand?'. Zij vergeleken de broedvogelbevolking van
extensieve en intensieve infiltratiegebieden met die van natuurlijke natte
duingebieden. Zij concludeerden onder
andere dat extensieve infiltratiegebieden
zoals Meijendel en Berkheide rijk zijn aan
water- en moerasvogels. Wat de eerste
groep betreft zijn ze zelfs rijker dan
natuurlijke duingebieden.
Factoren die bij dit succes een rol spelen
zijn:
- vogels varen, in tegenstelling tot de
duinplanten, juist wel bij wat voedselrijker
water;
- de grote oppervlakte water en moeras
(kwelplassen) die vaak een kritisch
minimum areaal aan geschikt broedbiotoop overschrijdt;
- de sterk wisselende waterdiepte en het
grillige verloop van de oeverlijn, die
voldoende fourageer- en broedgelegenheid bieden.
Vooral vanwege de geringe oppervlakte
open water scoren de intensieve infiltratiegebieden minder op dit punt. Ook
het ontbreken van kwelplassen, de rechte
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oevers (predatie) en de uniforme waterdiepte van de infiltratiekanalen zijn
hierbij van belang. (Zie tabel III).
Overigens is het broedresultaat van
eenden in beide typen infiltratiegebieden
het laatste decennium een stuk slechter
dan daarvoor [Bacyens &Vader, 1990;
Slings & Schekkerman, 1990]. Voor elk
gebied (Het Noordhollands Duinreservaat, De Amsterdamse waterleidingduinen, Berkheide en Meijendel) werden
voor deze afname deels andere oorzaken
genoemd. Veranderingen in de bedrijfsvoering, verdergaande voorzuivering van
het infiltratiewater en toegenomen
predatie door vossen spelen daarbij een
rol.
Ook voor vogels hebben de nieuwe
ontwikkelingen invloed. Zo zijn bij de
bovengenoemde ecologische optimalisatie
van het intensieve infiltratiegebied
Castricum tal van maatregelen speciaal
met het oog op (broed)vogels uitgevoerd.
Genoemd worden: het aanleggen van
moerassen, eilanden, ondiepe oeverzones;
het tot stand brengen van een afwisselende waterdiepte, een grillige oeverlijn en
het verbreden van rietkragen [Peters etal.,
1992;Jansen & Slings, 1991;Slings &
Schekkerman, I.e.].
Hoewel de avifaunistische waarden van
Meijendel groot zijn, kunnen ook daar
maatregelen worden genomen om de
betekenis voor vogels verder te doen
toenemen. Verwijdering van slibdepots
die zich in de loop van de tientallen jaren
van infiltratie hebben gevormd, oeveraanpassingen en het reguleren van het
aantal en de soort van vis die in de
plassen aanwezig is, zijn de belangrijkste
mechanismen om dat te bereiken.
Hoekstra &Van der Hagen [1990]
beschrijven hoe deze maatregelen hebben
doorgewerkt in de broedvogelstand van
een infiltratiepan in Meijendel. Speciaal de
toename van Dodaars, Geoorde fuut en
Tafeleend is opvallend. Ook het broedresultaat is spectaculair verbeterd.
Hoe nu verder?
Waterwinning heeft onmiskenbaar
nadelige gevolgen voor met name de
natuurwaarden van vochtige valleien.
In zeer algemene termen gesteld, geldt dat
in waterwingebieden met intensieve infiltratie ter plaatse van de infiltratievelden
veelal sprake is van vernatting met
gebiedsvreemd water en met onnatuurlijk
grote fluxen doch over een kleine oppervlakte. In de rest van het gebied is veelal
verdroging opgetreden, maar is de eutrofiëring van bodem en grondwater achterwege gebleven.

In waterwingebieden met extensieve
infiltratie is dit vaak andersom. In het
grootste deel van het gebied is een sterke
vernatting met gebiedsvreemd water en in
grote fluxen opgetreden. Verdroging
speelt een geringere rol, behalve in de
omgeving van de winnfngsmiddelen.
In het voorgaande is getracht aan te geven
dat zich in de omgeving van infiltratieplassen en de directe omgeving daarvan
een uit natuurbeschermingsoogpunt
waardevol gezelschap van water- en
moerasvogels heeft gevestigd. Voor de
karakteristieke flora en vegetatie van
vochtige valleien is het beeld aanzienlijk
minder gunstig. De verwachtingen zijn
echter hoog gespannen waar het gaat om
ecologisch geoptimaliseerde infiltratiegebieden die gevoed worden met ver
voorgezuiverd water [Peters etal, 1989].
Wanneer we ons dan de vraag stellen hoe
het nu verder moet met de waterwinning
en de natuurbescherming in de duinen,
dan zijn er twee hoofdrichtingen te onderscheiden:
1. Waterwinning zal, hoe dan ook,
natuurschade met zich meebrengen en is
daarmee een activiteit die niet in de
duinen thuishoort. Zo beschouwd is het
een taak van de natuurbescherming de
waterwinning uit de duinen te krijgen.
2. Waterwinning is evenals natuurbescherming een zaak van groot maatschappelijk belang. Beide kunnen binnen
één gebied plaatsvinden. Daarbij is een
overweging dat het natuurbelang, hoe we
het ook wenden of keren, maatschappelijk
gezien een zwakker belang is, dat in tijden
van financiële of planologische nood
gemakkelijker ter zijde kan worden
geschoven. Het lijkt erop dat de duinen in

samenhang met het veel grotere maatschappelijk belang dat aan een goede
watervoorziening wordt gegeven beter
beschermd kunnen worden.
In het geval dat natuurbehoud en waterwinning in één gebied en binnen één
organisatie plaatsvinden, hebben beide
partijen een open oog voor eikaars doelen
en belangen en proberen zij hun activiteiten zodanig in te richten dat eikaars
belangen zo min mogelijk worden
geschaad. Daarbij kunnen, vooral met
behulp van de geochemische en hydroecologische inzichten die nu verkregen
zijn, de natuurwaarden van vochtige
valleien verder worden ontwikkeld.
Argumenten die bij een keuze tussen
beide strategieën een rol spelen zijn: de
eigendoms- en beheersituatie, de grootte
van de waterwinning en de druk die er
vanuit andere maatschappelijke belangen
(woningbouw, wegenaanleg, recreatie en
toerisme) op een gebied wordt gelegd.
Het lijkt erop dat optie 1vooral van nut
kan zijn in dun bevolkte gebieden, zoals
binnen Nederland de Waddeneilanden.
Daar is, om enkele voorbeelden te
noemen, de winning van duinwater in de
afgelopen decennia op Texel, Terschelling
en Ameland gestaakt danwei (sterk)
teruggebracht en wordt de watervoorziening nu geregeld door aanvoer van
drinkwater vanaf de vaste wal. Op de
andere eilanden worden de mogelijkheden nagegaan om beter gebruik te
maken van het naar zee afstromende
grond- en oppervlaktewater danwei door
vergroting van de grondwateraanvulling
door omvorming van naaldbossen in
vegetaties met een kleinere verdamping.
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Voor hel dichtbevolkte westen van Nederland lijkt optie 2 een juistere keuze.
Bijkomend voordeel voor het natuurbehoud is de grotere financiële armslag
die de natuurbescherming, wanneer deze
is ondergebracht bij een waterleidingbedrijf, heeft ten opzichte van de situatie
waarbij zij afhankelijk is van de overheid
die de indruk maakt armlastig te zijn en
die het natuurbehoud temidden van een
veelheid aan taken overeind moet houden.
Wanneer het natuurbehoud ondergebracht is bij een waterleidingbedrijf,
moet dit belang zowel in de gelijkwaardige
bedrijfsdoelstellingen als in de organisatietot uiting komen. Alleen wanneer natuurbehoud ('groen') en waterwinning
('blauw') als volkomen gelijkwaardige
functies in de bedrijfsstructuur zijn
ingebakken, zijn deze bedrijven een
geloofwaardige partner voor de natuurbescherming. Essentieel hierbij is dat van
meet af aan technici, hydrologen en
ecologen samen de beheers- en beleidsplannen opstellen. De organisatie van de
bedrijven moet zo zijn dat deze constructie
vanzelfsprekend is.
Onmiskenbaar hebben de duinen te lijden
gehad van het gebruik als waterwingebied.
Desondanks kan geconstateerd worden
dat de natuurwaarden van de waterleidingduinen nog steeds zeer groot zijn
en dat er, onder invloed van een sterkere
betrokkenheid van ecologen bij de feitelijke waterwinning, belangrijke positieve
veranderingen in gang zijn gezet. Daarbij
valt te denken aan de optimalisatie van
het infiltratiegebied Castricum en delen
van de infiltratiegebieden van de
Gemeentewatcrleiding van Amsterdam en
Meijendel en het terugdringen van de

duinwaterwinning in het Noordhollands
Duinreservaat, op de Waddeneilanden en
in de Kennemerduinen. Ook in de
toekomst zal deze weg worden voortgezet,
zoals mag blijken uit de intentieverklaring
die de acht in de duinen werkzame waterleidingbedrijven onlangs publiceerden:
'Duinen en drinkwater, doordacht en
duurzaam'.
Conclusies
Concluderend kan gesteld worden dat de

natuurwaarden van duingebieden waar
winning van drinkwater plaatsvindt
aanzienlijk kunnen worden verhoogd, ook
wanneer de functie die deze duinen voor
de drinkwatervoorziening vervullen in
stand blijft. Bij de manier waarop dat
gerealiseerd moet worden moet onderscheid worden gemaakt tussen gebieden
met intensieve en met extensieve
infiltratie.
Intensieveinfiltratiegebieden
Bij dit soort infiltratiegebieden is vaak
onderscheid te maken tussen twee
gebiedsdelen. In het niet door infiltratie
beïnvloede terreingedeelte is, onder
invloed van winning van natuurlijk duinwater, op veel plaatsen sprake van verdroging. Door vermindering of verplaatsing van de duinwaterwinning kan in deze
terreindelen een stijging van de grondwaterstand bewerkstelligd worden en
kunnen verdroogde valleien weer vochtig
worden. De kwaliteit van dit water is niet
aangetast. Bij een juist beheer kunnen de
karakteristieke en waardevolle valleivegetaties weer terugkeren. Van groot
belang is de winning zo in te richten dat
zelfs bij grote calamiteiten ecologische
sleutellokaties (réfugia) niet te lijden
zullen hebben van de dan grote
winningen. Dit kan alleen bereikt worden
door de winningen van duinwater in de
buurt van deze lokaties technisch
onmogelijk te maken. Het realiseren van
vervangende capaciteit op minder kwets-
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bare plekken (zo mogelijk buiten de
duinen, bijvoorbeeld in het aangrenzende
oude strandwallenlandschap) is een
oplossing.
Ook de natuurwaarden van de eigenlijke
infdtratiegebieden kunnen aanzienlijk
worden verhoogd. Belangrijke maatregelen zijn:
1. vergroten van de oppervlakte aaneengesloten rietbegroeiing;
2. het creëren van brede, geleidelijk
oplopende oeverzones;
3. het aanbrengen van variaties in de
waterdiepte van infiltratiepanden. Daarbij
kan zelfs gedacht worden aan het maken
van eilanden;
4. het vergroten van de rust in het
infiltratiegebied.
Wanneer deze zaken in de praktijk
worden uitgevoerd blijken ze succesvol te
kunnen zijn en kan de natuurlijke rijkdom
van intensieve infiltratiegebieden aanzienlijk toenemen. De produktiecapaciteit
van de waterwinning zou door deze
maatregelen zelfs kunnen stijgen.
Extensieveinfiltratiegebieden
Bij de extensief bedreven infiltratiegebieden, vooral dat van Meijendel, is de
infiltratie veel diffuser, veel verspreider in
het duin aanwezig. Hr is geen duidelijke
scheiding te maken tussen putten die puur
duinwater winnen en putten die infiltratiewater oppompen. Dit betekent ook dat
een strategie zoals hierboven geformuleerd voor deze gebieden niet ongewijzigd

kan worden overgenomen. Verhoging van
natuurwaarden in deze gebieden zal langs
een andere weg moeten plaatsvinden, al
zijn hierin ook elementen zoals hiervoor
zijn aangegeven, aanwezig.
Hen belangrijke overweging is dat de
natuurbescherming grote waarde hecht
aan gebieden waar, gerekend over lange
tijdsperioden, waardevolle ecosystemen
kunnen voorkomen die onafhankelijk van
de mens zijn. De mens als roerganger van
ecosystemen is bij de optimalisatie van
waterwinning en natuur in infiltratiegebieden een werkbaar uitgangspunt. Er
moeten echter ook delen van het duingebied vrijgemaakt worden van waterwinning om zones met een ongestoorde
'natuurlijke' hydrologie te creëren, waar
grootschalige landschapsbcpalende
processen als parabolisering en verstuiving hun gang kunnen gaan. Vervangende
capaciteit zou dan deels gevonden moeten
worden door diepinfiltratie binnen en
buiten de duinen en deels in een verdere
intensivering (maar wel met gelijktijdige
optimalisatie) van het resterende infiltratiegebied.
Voor optimalisatie in Meijendel kan
gedacht worden aan de volgende zaken:
1. Door middel van verdere voorzuivering
kan verbetering van de kwaliteit van het
in te laten infiltratiewater bewerkstelligd
worden. In tabel I is te zien welke
kwaliteit water nu voor diepinfiltratie
gebruikt wordt.
2. Het aanpassen van het talud en de

lengte van de oever van infiltratieplassen,
zodanig dat zich bredere oeverzones met
rietkragen en andere vegetaties kunnen
ontwikkelen.
3. Het optimaliseren van het visbestand
van infiltratieplassen. In het verleden zijn
vaak karper en andere weinig karakteristieke vissoorten uitgezet. Een beleid
waarbij meer karakteristieke vissoorten
bevoordeeld worden, zal tot gevolg
hebben dat de waterkwaliteit en de
biotische kwaliteit van de plassen aanzienlijk worden verhoogd.
4. Het opruimen van slibophopingen die
zich in de loop van de veertig jaar
infiltratie gevormd hebben, om de
nalevering van voedingsstoffen te
voorkomen.
5. In het eigenlijke infiltratiegebied en in
de directe omgeving daarvan kan de
grondwaterstand kunstmatig hoog
gehouden worden om zo kwelplassen, die
gevoed worden met natuurlijk duinwater,
te ontwikkelen. Wanneer in zulke
gebieden het juiste beheer gevoerd wordt,
ontwikkelt zich hier binnen enkele jaren
een zeer waardevolle vegetatie, met
soorten als Parnassia, Vleeskleurige orchis,
Geelhartje en Sierlijke vetmuur, die vergelijkbaar is met die van natuurlijke
vochtige valleien.
Het antwoord op de in de inleiding
geformuleerde vraag in hoeverre de
natuurbescherming, waar zij door de
waterleidingbedrijven verzorgd wordt, bij
de duivel te biecht is, is uiteraard
omslachtig. Dat de waterwinning in de
Nederlandse duinen in het verleden
negatieve gevolgen voor de natuur met
zich mee heeft gebracht en dat heden ten
dage nog steeds doet, staat buiten kijf.
Geconstateerd moet worden dat het
natuurbehoud binnen de waterwinbcdrijven veel meer aandacht heeft
gekregen. Op basis van ecologisch onderzoek en daadwerkelijke herinrichting van
infiltratiegebieden en vermindering van
de duinwaterwinning kunnen de natuurwaarden van de duingebieden waar waterwinning plaatsvindt, sterk worden
vergroot.
Verantwoording
Theo Verstrael en Pieter Stuyfzand
verstrekten informatie voor dit artikel en
gaven waardevol commentaar op het
manuscript.
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Afvalberging te Nieuwegein
kost WRK miljoenen
De Watertransportmaatschappij RijnKennemerland (WRK) heeft zeer grote
zorgen over de plannen van de provincie
Utrecht voor het inrichten van de grootste
vuilstort in de provincie pal tegenover de
inlaat van het waterwinstation van de
WRK te Nieuwegein. Tweeëneenhalf
miljoen Nederlanders zijn voor hun
leidingwater grotendeels afhankelijk van
de inspanningen van de WRK. Alleen
door verscheidene kostbare investeringen
kan men hopen dat de consequenties van

deze vuilstort voor de waterwinning en
-zuivering worden tegengehouden.
De WRK heeft deskundig onderzoek
laten verrichten naar de effecten die de
geplande vuilstort op onze bedrijfsvoering
zou kunnen hebben. Zo zijn er grote
risico's, met name dat door de stort
lekkage zal ontstaan naar de grondwateren oppervlaktewaterwinning, er overlast
zal ontstaan door de (uitwerpselen van)
vogels en dat vervuild stof via de lucht op
ongewenste plekken terecht zal komen.
Inrichting en exploitatie van deze afvalberging betekenen in ieder geval een
investering van ruim 100 miljoen gulden
om deze gevolgen af te wentelen. Noodzakelijk zijn in ieder geval het verplaatsen
van de inlaat en een overkapping van de
open bezinkbassins.
Het is essentieel dat de WRK-bezwaren in
de besluitvorming worden meegewogen.
Op 26 juli jl. heeft de Commissie Milieu in
een extra vergadering de lokatie-keuze
besproken. Spoedig daarna zullen
Gedeputeerde Staten en de Commissie
Milieu van de provincie de definitieve
vergunningsaanvraag plus de Milieu
Effect Rapportage ter vaststelling krijgen
aangeboden.
De WRK (Watertransportmaaischappij
Rijn-Kennemerland) heeft tot taak het
winnen, zuiveren en transporteren van
oppervlaktewater naar de duinen in
Noord-Holland. Enkele grote industrieën
gebruiken het als proceswater en de
Noordhollandse waterleidingbedrijven
passen een laatste zuivering toe om alle
inwoners van de provincie van drinkwater
te voorzien. Het waterwinstation
ir. Cornelis Biemond te Nieuwegein heeft
zijn inlaat aan hel Eekkanaal, pal tegenover de geplande vuilstort. Eevens wordt
water ingenomen uit het IJsselmeer door
het waterwinstation Prinses Juliana te
Andijk. Geavanceerde technische inspanningen zijn nodig om van dit toch al zo
vervuilde oppervlaktewater uiteindelijk
drinkwater te kunnen maken. In een groot
laboratorium met de nieuwste apparatuur
is men dagelijks bezig de kwaliteit van het
water (en derhalve de volksgezondheid)
ie bewaken. (Persbericht WRK)

WLZK neemt drinkwatertransportleiding onder het
Noordzeekanaal in gebruik
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV (WEZK) nam op 15 juli jl. de
drinkwatertransportleiding onder het

Noordzeekanaal met een diameter van
600 mm in gebruik. De feestelijke ingebruikneming werd verricht door de heer
dr. ir. P.J. II. Schnackers, voorzitter van
de Raad van Commissarissen van WLZK,
en de heer J. P.J. Lagrand, presidentcommissaris van NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN).
Deze transportleiding koppelt het
distributienet van PWN aan dat van
WEZK. De capaciteit van deze leiding is
zodanig dat het tijdelijk tekort aan
leveringscapaciteit in het noordelijk deel
van het voorzieningsgebied van WEZK
wordt opgeheven en dit gebied in het
geval van een calamiteit ook op langere
termijn van drinkwater kan worden
voorzien.
Voor het leveren van het drinkwater
hebben PWN en WEZK een overeenkomst gesloten.
Met de boring van de drinkwatertransportleiding onder het Noordzeekanaal en de aanleg van de leidingen die
deze transportleiding aansluiten op het
distributienet van PWN en op het
distributienet van WEZK, was een
investering gemoeid van circa 4 miljoen
gulden. (Persbericht WEZK)

Minisymposium kranswieren
Kranswieren wijzen op helder water. Voor
waterbeheerders is de aanwezigheid van
kranswieren een indicatie voor een goede
toestand van hun wateren. De laatste jaren
zien we op allerlei plaatsen een duidelijk
herstel van kranswiervegetaties. Reden
om aandacht te geven aan deze groep van
planten. Het RIZA, met medewerking van
de Contactgroep water- en oeverplantenonderzoek, organiseert op 29 november in
Eelystad een 'mini-symposium' over
kranswieren.
De dag is opgebouwd uit twee onderdelen: 's ochtends een aantal lezingen
waarin ecologie, beheersaspecten en
historische ontwikkeling van kranswieren
aan bod komen, 's middags een
programma waarin de determinatie en
herkenning centraal staan en bovendien
de mogelijkheid bestaat voor het presenteren van posters. Het is dan mogelijk dat
zelf meegebracht kranswiermateriaal kan
worden gedetermineerd.
Nadere inlichtingen zijn te krijgen bij:
RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
H. Coops, telefoon 03200-7 0641 of
R. Doef, telefoon 03200 -70672.

