Het Noordhollands Duinreservaat:
van grondwatergebruik naar grondwaterbeheer

Drinken uit de duinen
De duinen van het Noordhollands Duinreservaat hebben altijd een belangrijke rol
gespeeld in de drinkwatervoorziening van
de provincie Noord-Holland ten noorden
van het Noordzeekanaal. In afb. 1 is dit
gebied, binnen de NV PWN het gebied
PWN-Noord genoemd, aangegeven.
Toen het voormalige Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland,
PWN, in 1920 van start ging, nam het van
een tweetal particuliere drinkwatermaatschappijen de duinpompstations
Hergen en Wijk aan Zee over (foto 1).

DR. C. SPREY
directeur
NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland

DRS. F.\X'.VAN DHR VEGTE
adjunct-directeur
Terreinbeheer
NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland

IR. E. G H. VREEDENBURGH
Technisch adjunct-directeur
NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-IIolland

Deze pompstations voorzagen
respectievelijk Alkmaar en de Zaanstreek
van drinkwater uit de duinen. Het pompstation Bergen werd in 1885 in bedrijf
genomen, het pompstation Wijk aan Zee
in 1887.Vanaf 1920 vond een snelle
uitbreiding van het leidingnet plaats.
Reeds in 1923 moest een derde duinpompstation in gebruik worden genomen,
het pompstation Castricum.
In de periode 1920-1956 nam het gebruik
van duinwater sterk toe, zoals uit afb. 2
blijkt. Werden in 1920 nog slechts enkele
miljoenen kubieke meters duinwater per
jaar gewonnen, in 1956 was deze hoeveelheid opgelopen tot ruim boven de 20 miljoen kubieke meter per jaar. Dit was een
hoeveelheid die veel groter was dan de
hoeveelheid duinwater die volgens de
destijds geldende inzichten kon worden
gewonnen. De overonttrekking van duinwater in samenhang met ingrepen in de
waterhuishouding ten behoeve van de
landbouw, had ernstige gevolgen voor het
duingebied. De natuurlijke waterhuishouding met zijn grote oppervlakte aan vochtige en natte duinvalleien, vanuit de duinen
afstromende duinrellen en kwel langs de
randen van het duinsysteem, verdween.

Samenvatting
Het Noordhollands Duinreservaat vervult enerzijds een zeer belangrijke functie in
de drinkwatervoorziening van Noord-Holland. Anderzijds vormt het
Noordhollands Duinreservaat een uitgestrekt natuurgebied van circa vijfduizend
hectare met een rijk gevarieerde flora en fauna.
De NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland is verantwoordelijk voor zowel
de drinkwatervoorziening in een groot deel van de provincie als voor het
natuurbeheer van het duinreservaat.
Deze beide hoofdactiviteiten blijken goed te kunnen worden geïntegreerd.
Het hierop gebaseerde nieuwe beleid van de NV, dat thans in volle uitvoering is,
kan als volgt worden gekarakteriseerd:
1. Herstel van het natuurlijke duin-ecosysteem in het Noordhollands
Duinreservaat door vergaande vermindering van de grondwaterwinning.
2. Optimalisatie van de alternatieve bronnen voor de drinkwatervoorziening
zowel binnen als buiten het duingebied.

Dit had ingrijpende effecten op de natuur.
Er was sprake van een ernstige verdroging
van de bodem, hetgeen leidde tot het
verdwijnen van soorten planten en dieren.
Het duingebied onderging een grote
gedaanteverwisseling (foto 2).
De veranderingen uitten zich in
nivellering van begroeiing. De zeer
gevarieerde vallei-vegetaties gingen steeds
meer lijken op die van de duinhellingen
en de hoog gelegen terreindelen.
Grote delen verruigden, andere delen
veranderden, mede onder invloed van het
konijn, in verschillende typen, verdroogd,
duingrasland. Gedwongen door de diep
dalende grondwaterspiegel en het
optrekken van het zoet-zoutgrensvlak
werd besloten maatregelen te nemen.
In 1956 ging de NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK)
van start met de ingebruikneming van het
waterwinstation 'Cornells Biemond'.
h'olo I - Het voormalige pompstation Wijk aan Zee.

Later werd dit bedrijf bijJutphaas nog
verder uitgebouwd (WRK-I/II, foto 3).
Voorgezuiverd water werd door middel
van een lang transportleidingsysteem naar
de Amsterdamse Waterleidingduinen
gebracht alsmede naar het Noordhollands
Duinreservaat (afb. 1).Het voorgezuiverde
water werd in beide gebieden door middel
van open infiltratiesystemen geïnfiltreerd
en weer teruggewonnen teneinde te
worden bereid tot drinkwater (foto 4).
Dankzij deze infiltratie van voorgezuiverd
oppervlaktewater kon de onttrekking van
natuurlijk duinwater sterk worden teruggedrongen. De vraag naar drinkwater in
Noord-I Iolland bleef echter ook sterk
toenemen. Dit noodzaakte het PWN ertoe
om in 1968 het drinkwaterproduktiebedrijf
Andijk in gebruik te nemen (foto 5).
Vanaf dat moment werd een deel van de
kop van Noord-Holland voorzien van
direct tot drinkwater bereid IJsselmeer-
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Afb. 2 - Herkomst drinkwaterPWN-Noord.

Afb. I- WatervoorzieningPWN-Noord.

water, dat dus geen duinpassage
ondergaat.
Ook deze maatregel bleek niet voldoende.
De vraag naar drinkwater bleef stijgen.
Om die reden werd in 1975 naast het
bestaande infiltratiegebied Castricum een
tweede infiltratiegebied, het Kieftenvlak,
ingericht. In 1981werd een tweede voorzuiveringsinstallatie van de WRK in
gebruik genomen, het waterwinstation
Prinses Juliana te Andijk (WRK-III,
foto 6). Van hieruit wordt zeer ver voorgezuiverd water eveneens door middel
van een dubbel transportleidingsysteem
naar de infiltratiepanden in het
Noordhollands Duinreservaat gebracht
om daar te worden geïnfiltreerd.
Dankzij de infiltratie van voorgezuiverd
oppervlaktewater alsmede de directe
bereiding tot drinkwater van IJssclmeerwater kon de onttrekking van natuurlijk
duinwater worden teruggebracht tot circa
6 miljoen kubieke meter per jaar (afb. 2).
In afb. 3 is, als voorbeeld van de huidige
situatie, de herkomst van het drinkwater
in PWN-Noord in 1989 weergegeven.
Zoals uit deze afbeelding blijkt, bedroeg
het aandeel van duinwater in 1989 nog
slechts 9%, bestond 59% uit infiltratiewater en 32% uit direct tot drinkwater
bereid IJsselmeerwater.
Ondanks het feit dat 32% van het
gedistribueerde drinkwater in
PWN-Noord zonder duinpassage direct
uit oppervlaktewater wordt bereid, heeft
het PWN altijd zeer groot belang gehecht
aan de functie van de duinen ten behoeve
van de drinkwatervoorziening (zie ook
tabel I). De twee hoofdoverwegingen
hiervoor zijn leveringszekerheid en
kwaliteit. Voor de overweging leveringszekerheid geldt, dat het systeem zodanig
is opgebouwd dat bij uitval van reguliere
aanvoer via de WRK-III, onmiddellijke
overgang op WRK-I en II mogelijk is.
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Afb. 3 -Herkomst drinkwater 1989.

Overigens is het omgekeerde ook
mogelijk. Dat betekent dat de infiltratiewatervoorziening aan twee ankers is
opgehangen.
De duinen voorzien daarbij in een
belangrijke voorraad bij ernstige
calamiteiten. Zouden bijvoorbeeld de Rijn
en het IJsselmeer tegelijkertijd door een
zeer ernstige calamiteit, zoals kan
optreden bij een kernreactorongeval,
worden getroffen, dan kan de watervoorziening dankzij de voorraad in de
duinen gedurende een lange tijd in stand
worden gehouden.
Voor de kwaliteitsoverweging van het
gebruik van de duinen is de constante
goede kwaliteit en een gelijkmatige lage
temperatuur van het teruggewonnen
infiltratiewater zeer belangrijk. Bovendien
vormen de duinen een natuurlijke barrière
tegen ziektekiemen, waardoor een
desinfectiestap achterwege kan blijven.
Water drinken, duinen sparen
Iloewel de winning van natuurlijk duinwater sedert 1956 ingrijpend is teruggebracht, is er nog altijd geen sprake van
een natuurlijke waterhuishouding in de
duinen. Ook de huidige onttrekking van
zes miljoen kubieke meter is te hoog.
Het grondwaterplan en het waterhuishoudingsplan van de provincie
Noord-Holland gaan dan ook uit van een

TABELI- Belangvan hetNoordhollands
Duinreservaatvoorde drinkwatervoorziening.
Winning natuurlijk grondwater

1'oto 4 - Hetinfiltratiegebicd Castricum.
Foto 5- HetPWN-produktiebedrijfAndijk.

Aantal secundaire
pompstations
Vergunningscapaciteit
Winning tot 1992
Winning vanaf 1992
Maximale capaciteit
bij calamiteiten

21
9,2 miljoen m 3 /j
max. 6 miljoen m 3
max. 2 miljoen m 3
7.000 m 3 /h

Winning infiltratiewater (miljoen m 3 /j)

Open infiltratie:
Castricum
Kieftenvlak

1989

Vergunning

20
14

25
16

34

46

Diepinfiltratie:
Watervlak
Totaal

5*

* Proefvergunning.
Drinkwaterproduktie duinbedrijven 1989
(miljoen m 3 /j)
Bergen
Castricum
Wim Mensink

13
13
13

Totaal

39
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verdere vermindering van de duinwateronttrekking. Gezien de andere, gelijkwaardige, hoofdtaak van de NV PWN, het
beheer van het Noordhollands Duinreservaat en andere provinciale natuurgebieden (zie ook tabel II), wil de NV zich
actief inzetten voor de verdere
vermindering van de grondwaterwinning.
Doel hierbij is het herstel van de
natuurlijke waterhuishouding.
Een probleem is dat tegelijkertijd de vraag
naar water sinds enkele jaren sterk groeit,
met percentages tot ruim 4%.
Vanuit deze basisgegevens is er in de
afgelopen jaren hard aan gewerkt om een
beleid te ontwikkelen waarbij enerzijds de
drinkwaterfunctie kan worden veilig-

TABEL II- Belang van het Noordhollands
Duinreservaat voor het natuurbehoud
Vegetatie (kartering 1982-1987)
Type

Aantal

Watervegetaties
Pioniervegetaties
Mosvegetaties
Kruidenvegetaties
Duindoornstruweel
Lage struwelen
Hoge struwelen
Loofbos
Naaldbos
Totaal

4
13
12
25

8
16
9
13
5
105

Flora (vastgesteld sinds 1980)
Soort
Hogere planten en varens
(waarvan bedreigd)
Mossen
Korstmossen

Aantal
734
91
150
244

Broed vogelgezelschappen
(inventarisaties sinds 1979)
Hoofdtype

2
4
3

Totaal

9

Avifauna
Aantal

Regelmatig broedvogels
Onregelmatige broedvogels
Mogelijke broedvogels
Regelmatig voorkomende
niet-broedvogels
Onregelmatig of
zeldzaam voorkomende
niet-broedvogels

Totaal

1. Om de natuurlijke waterhuishouding in
de duinen te herstellen, zal de huidige
duinwaterwinning vanaf 1992 van zes
naar twee miljoen kubieke meter per jaar
worden teruggebracht. Om dit mogelijk te
maken en tegelijkertijd te kunnen blijven
voldoen aan de stijgende vraag naar
drinkwater, zal onder andere de capaciteit
van de directe zuivering van oppervlaktewater te Andijk worden uitgebreid, waarbij
ook nieuwe procestechnologische
inzichten zullen worden geïmplementeerd.
De strategische grondwatervoorraad, de
mogelijkheid tot het winnen van natuurlijk
duinwater onder calamiteitsomstandigheden, blijft volledig in stand (circa
7.000 m'/h). De daarvoor noodzakelijke
installaties in de vorm van secundaire
pompstations, putten en leidingen worden
daartoe normaal onderhouden, regelmatig
getest en zo nodig gerenoveerd.
2. Door hydro-ecologische optimalisatie
zal de capaciteit van de open infiltratie
worden uitgebreid tot de vergunningscapaciteit en zullen de natuurwaarden
ervan sterk worden vergroot. Dit is
mogelijk zonder de omvang van de open
infiltratiegebieden uit te breiden.
3. Intensief zal worden verder gewerkt
aan de ontwikkeling van het systeem van
diepinfiltratie, zodat over enkele jaren ook
de diepinfiltratiecapaciteit kan worden
uitgebreid. Hiermee kan tevens de functie
van strategische grondwatervoorraad
worden vergroot.

4. In het kader van de optimalisatie van
het duinbeheer in relatie tot de drinkwatervoorziening zal tenslotte worden
gestreefd naar vermindering van de
invloed van de drinkwaterfunctie op de
natuur en de recreatie. Uitgangspunt
hierbij is dat infrastructurele werken ten
behoeve van de drinkwaterfunctie buiten
het duingebied worden gerealiseerd, tenzij
dat niet mogelijk is. In dit kader worden
plannen uitgewerkt om het pompstation
Castricum met de daaromheen
gegroepeerde gebouwen te sluiten en de
daarmee wegvallende capaciteit van dit
pompstation te laten overnemen door de
overige pompstations. Daarnaast zal door
dit beleid en door het treffen van fysieke
maatregelen het dienstverkeer in het
duingebied sterk beperkt worden.
Vergaande vermindering van de
duinwaterwinning
In nauwe samenwerking met dienst
Milieu en Water van de provincie
Noord-Holland wordt gestudeerd op de
omvang en de verdeling van de
toekomstige onttrekking van natuurlijk
duinwater. Het gaat hierbij om de
reguliere winning. Zoals reeds vermeld zal
de huidige, veel grotere capaciteit van het
duinwateronttrekkingssysteem, worden
gehandhaafd om in geval van ernstige
calamiteiten te kunnen worden ingezet.
De verdere vermindering van de duinwateronttrekking zal leiden tot een
verhoging van de grondwaterstand en een
verandering van de grondwatersamenstelling. Er zullen daarbij
ingrijpende invloeden optreden op de
bodemprocessen. Verwacht wordt dat een
en ander tot een herstel van het

h'oto 6 - Waterwinstation'PrunesJuliana' teAndijk.
Aantal

Open duin
Duinbos
Infiltratiegebieden e.d.

Soort

gesteld en anderzijds de natuurwaarden
kunnen worden bevorderd. Onderstaand
zijn de doelstellingen én maatregelen zoals
die uit dit beleid voortkomen kort
samengevat.

96
19
6
94

82
297

In Nederland worden thans 48 bedreigde
('Rode lijst') soorten onderscheiden.
Hiervan zijn er in het Noordhollands
Duinreservaat 47 soorten vastgesteld en
komen er 42 regelmatig voor, waarvan
11 broedend.

inno*-
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duinvallei-ecosysteem zal leiden.
Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
In afb. 4 is in de eerste van de geschematiseerde dwarsdoorsneden de
huidige toestand weergegeven.
Het grondwater bevindt zich diep onder
het maaiveld. Dat betekent dat de
plantengroei afhankelijk is van het
neerslagwater dat, zoals bekend, zeer /uur
is geworden. In dit type duingebied hoort
echter kalkrijk grondwater thuis.
Wanneer door verminderde duinwaterwinning de grondwaterstanden voldoende
gaan stijgen, zal het kalkrijke grondwater
weer tot de doorwortelde zone van de
bodem kunnen doordringen en ontstaan
weer de omstandigheden voor vochtige
duinvalleien. Als neveneffect ontstaat er
een bufferende werking ten opzichte van
het zure regenwater (zie de tweede dwarsdoorsnede in afb. 4). Hierdoor kan de
oorspronkelijke begroeiing, mits de nodige
beheersmaatregelen worden getroffen,
weer terugkeren. Het gaat daarbij om een
zeer ingewikkeld samenspel tussen herstel
van de natuurlijke duinwaterhuishouding
en gerichte beheersmaatregelen.
Verwacht wordt een systeem van duinvalleien terug te krijgen dat gekenmerkt
wordt door vele gradiënten en overgangen
van natte naar droge bodems (foto 7).
In vegetatiekundig opzicht zijn er dan
goede mogelijkheden voor een herstel van
de natuurlijke, soortenrijke begroeiingen
van voedselarm, open water, van natte en
vochtige duingraslanden en van lage
struwelen (foto 8).
Daarnaast is dit herstel van het natuurlijke
duinvallei-ecosysteem ook van groot
belang voor de broedvogels. Allerlei, door
verdroging van de valleien zeldzaam
geworden soorten zullen zich weer
kunnen vestigen of uitbreiden (foto 9).
Als de rust wordt gegarandeerd zullen ook
grote roofvogels zoals de blauwe
kiekendief zich er weer kunnen gaan
vestigen (foto 10). Daar waar de oppervlakte natuurlijk open water zich uitbreidt
zal er wellicht ook weer broedgelegenheid
ontstaan voor de wintertaling.
Hydro-ecologische optimalisatie open
infiltratie
De bijzondere omstandigheid doet zich
voor dat het infiltratiegebied Castricum
ingrijpend moet worden gerenoveerd.
De putten zullen alle worden vervangen,
evenals de zuigleidingen en de
zogenoemde secundaire pompstations.
Van deze renovatie zal gebruik worden
gemaakt om tot een hydro-ecologische
optimalisatie van de open infiltratie te
komen. Hydrologisch, door de beheersbaarheid van de waterstromen in het
infiltratiegebied te vergroten, zodat geen

Afb. 4 - Vermindering
grondwaterwinning:
grondwatersamenstelling
engrondwaterstand.
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Foto 7 - Natte duinvallei.
Foto 8 - Slanke duingentiaan.
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Afb. 5 -Huidige toestand infiltratiegebied Castricum.

water naar buiten het infiltratiegebied kan
afstromen en de natuurlijke grondwaterstand rondom het infiltratiegebicd enigszins wordt verhoogd. Uit berekeningen is
bovendien gebleken dat met een aantal
maatregelen de capaciteit van het huidige
infiltratiegebied kan worden vergroot,
binnen de bestaande begrenzing. Dit kan
ook omdat er binnen de huidige
vergunning nog ruimte is. Ecologische
optimalisatie is mogelijk door de
infiltratiepanden anders in te richten.
De huidige toestand is weergegeven in
afb. 5. Er is hierbij sprake van een
uniforme waterkwaliteit in de panden met
ruig begroeide oevers als gevolg van het
eutrofe karakter van het voorgezuiverde
water. In afb. 6 is de toekomstige situatie
weergegeven. Doelstelling is de diversiteit
van het aquatisch milieu en van de
oeverbegroeiing te vergroten. Het zeer
vergaand voorgezuiverde water zal

Aß. 6- Toekomstige situatie infiltratiegebied Castricum.

centraal in het infiltratiegebied worden
ingebracht en van daaruit naar de randen
van het infiltratiegebied stromen.
Daardoor ontstaat er een verschil in
verblijfsduur van het infiltratiewater in de
infiltratiepanden van 0 dagen in het
centrum tot enkele weken aan de randen.
Mede door het lage fosfaatgehalte en
geholpen door de aanleg van rietmoerassen, zal zo een gedifferentieerd
aquatisch milieu kunnen ontstaan.
Tot 1972 werd minder ver voorgezuiverd
water aangevoerd en werd het slib van de
pandbodems regelmatig geruimd en op de
oevers gedeponeerd. Dit leidde mede tot
het ontstaan van een hoog opgaande,
ruige begroeiing. Deze begroeiing is
vegetatiekundig weinig waardevol, maar
vormt wel een zeer geschikt fourageer-,
schuil- en nestelgebied voor vogels.
De slibrijke bovenlaag langs de oevers zal

deels worden verwijderd daar waar langs
de zijden van de panden baaien met een
flauw hellend talud worden uitgegraven.
Verder zullen er in de panden eilanden
worden gecreëerd en zal de diepte van de
onderwaterbodems worden gevarieerd.
Door deze maatregelen en door gericht
beheer van de oevers zal de ecologische
waarde van de infiltratiepanden aanzienlijk kunnen worden vergroot.
Op grond van proefnemingen in het
infiltratiegebied Kieftenvlak mag verwacht
worden dat er op en rondom de oevers
van de baaien blijvend een gevarieerde
oeverbegroeiing en een goed fourageergebied voor vogels zal ontstaan (zie ook
tabel III).
Aanvankelijk zullen zich pioniervegetaties
vestigen, na enkele jaren gevolgd door
kruipwilg en duinriet op de waterlijn.
Verder zal zich op de oever geleidelijk een
knopbies-vegetatie kunnen ontwikkelen.
Door aanvullend beheer kan deze
begroeiing in stand worden gehouden.
Een interessant aspect is dat door het
aanleggen van de baaien ook de infiltratiecapaciteit kan worden vergroot, omdat
gebleken is dat de infiltratie vooral in de
kabbelzones langs de oever plaatsvindt.
Tenslotte wordt gedacht aan de beweiding
van het oude cultuurgrasland tussen de
panden in, alsmede het waarborgen van
rust. Het zal bijzonder interessant zijn om
in de komende jaren de ecologische
ontwikkeling van het infiltratiegebied te
volgen. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in 1993 gereed zijn.
Verdere ontwikkeling diepinfiltratie
Op 15 februari 1990 heeft het PWN het
eerste diepinfiltratieproject op praktijkschaal in Nederland in gebruik genomen.
In afb. 7 is het principe van de diepinfiltratie nog eens weergegeven.
Zeer vergaand voorgezuiverd opper-
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vlaktewater wordt door middel van
persputten diep in de ondergrond
gebracht. Rondom de infiltratieputten
gegroepeerde winputten onttrekken het
geïnfiltreerde water weer aan het diepe
watervoerende pakket. De voordelen van
de diepinfiltratie zijn:
- het creëren van een goed beschermde
strategische grondwatervoorraad;
- dankzij de afvlakking en natuurlijke
zelfreinigingsprocessen wordt een goede

TABEL III- Verwacht effect optimalisatie
infiltratiegebied Castricum op broedvogels
(omvang gebied 153 hectare, waarvan 23
hectare open water).

en constante kwaliteit water teruggewonnen;
- het teruggewonnen water heeft een
gelijkmatige lage temperatuur.
De voordelen voor de natuur van diepinfiltratie vergeleken met open infiltratie
zijn zeer duidelijk. Er is vrijwel geen
invloed op de freatische grondwaterstanden, terwijl ook geen eutrofiëring van
de bovengrond optreedt. Bovendien is
voor de aanleg van het diepinfiltratieproject slechts in beperkte mate
vergraving van het duinterrein nodig
(foto 11).
Het PWN-diepinfiltratieproject is als
proefproject op praktijkschaal bedoeld.

Het heeft een capaciteit van vijf miljoen
kubieke meter per jaar.
Wanneer voldoende ervaring met het
proefproject is opgedaan zal een
definitieve vergunning worden aangevraagd en zal worden gestreefd naar de
ontwikkeling van een tweede diepinfiltratieproject, bij voorkeur buiten het
centrale duinmassief.
Vermindering invloed
drinkwaterfunctie op het duin
Een concreet voorbeeld hiervan betreft
het huidige, uit 1956 daterende, pompstation Castricum. Dit pompstation is
gelegen in het centrale gedeelte van het
Noordhollands Duinreservaat, in een

Geen effect
Aantal
broedparen
in 1988

Soort
Fuut
Knobbelzwaan
Krakeend
Kuifeend
Patrijs
Fazant
Meerkoet
Stormmeeuw
Koekoek
Veldleeuwerik
Boompieper
Witte Kwikstaart
Heggemus
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Bosrietzanger
Grasmus
Braamsluiper
Fitis
Kneu

lil

10

4
12-14
40-45

*

1
12
30-40
62
3
24
7
1
21
24
5

5
44
33
2
37
14

1

Toename

J k\
Aantal
broedparen
in 1988

Soort
Bergeend
Wilde Eend
Tafeleend
Waterhoen
Scholekster
Kievit
Wulp
Graspieper
Sprinkhaanrietzanger
Kleine Karekiet
Rietzanger
Rietgors

11-12
± 20
4
4
4
5
3
5
17
34
2
30

Mogelijke vestiging nieuwe soorten
broedvogels
Plaats

Soort

Open water Dodaars, Slobeend,
Wintertaling, Geoorde fuut
Eilandjes Kleine plevier, Visdiefje,
Bontbekplevier, Kluut
Rietmoeras Blauwborst, Bruine Kiekendief,
Waterral, Porceleinhoen
Weiland
Tureluur, Grutto, Watersnip
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zoet grondwater

brak grondwater

omgeving waar met name ook veel
recreatieve activiteiten plaatsvinden.
De capaciteit van het pompstation is circa
veertien miljoen kubieke meter drinkwater
per jaar. In de directe nabijheid van dit
pompstation zijn nog gelegen een meterherstelwerkplaats en een centrale revisiewerkplaats. Deze activiteiten midden in
het duingebied trekken veel werkverkeer
aan. Wanneer in de toekomst de zuivering
van het pompstation Castricum volgens de
tot voor kort vigerende plannen zou
worden uitgebreid met een centrale
ontharding met behulp van natronloog,
zou het verkeer nog eens aanzienlijk
toenemen als gevolg van het regelmatige
natronloogtransport. De bijzondere
omstandigheid doet zich voor dat het
pompstation Castricum economisch is
afgeschreven, terwijl de technologie zoals
die heden ten dage wordt toegepast
ingrijpend is veranderd. Onderzocht is

bevolking en de bezoekers van het Noordhollands Duinreservaat te betrekken bij de
twee hoofdtaken van de NV PWN: drinkwatervoorziening en natuurbeheer.
Het informatiecentrum te Castricum, in
het centrum van het Noordhollands Duinreservaat, zal in de komende jaren
vernieuwd en uitgebreid worden en zal
hierin een belangrijke rol spelen. Juist in
het komende decennium zal het bijzonder
interessant zijn om de verwachte
ingrijpende ontwikkelingen in het
ecosysteem van het duingebied waar te
nemen.
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daarom of dit pompstation kan worden
gesloten. De besluitvorming is nog niet
geheel afgerond, maar het lijkt waarschijnlijk dat dit pompstation inderdaad
zal worden gesloten. Daarnaast is besloten
de meterherstelwerkplaats en de centrale
revisie te verplaatsen. De capaciteit van
het pompstation Castricum zal worden
overgenomen door uitbreiding van de
capaciteit van de overige twee duinpompstations en het pompstation Andijk.
Na amoveren van de gebouwencomplexen
van het pompstation en de werkplaatsen,
kan het duinterrein in de oorspronkelijke
toestand worden hersteld en kan ook de
rust in dit gedeelte van het duin
weerkeren.
Nawoord
Het ligt in de bedoeling in de komende
jaren, meer nog dan voorheen, via actieve
voorlichting en informatieoverdracht de
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Nieuwe secretaris RIWA
Tot secretaris van de RIWA en tevens
Geschäftsführer van de IAWR treedt per
1 november dr W.Jülich (48) in dienst als
opvolger van ir L.J. Huizenga. De heer
Jülich studeerde biologie in Tübingen,
Gieszen en West-Berlijn en woont en
werkt al 17 jaar in Nederland. Hij is als
wetenschappelijk medewerker verbonden
aan de RU Leiden. Zijn vakgebied is
microbiologie, waarin hij een groot aantal
boeken en tijdschriftartikelen heeft
gepubliceerd.

