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van circa 35 miljoen m 3 worden
verwezenlijkt.
De N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
(DZH) en de N.V. Energie- en watervoorziening Rijnland (EWR) willen dit
bereiken door het ontwikkelen en aanleggen van een aantal diepinfiltratieprojecten. De initiatiefnemers willen voor
een totale jaarcapaciteit van 35 miljoen m 3
aan diepinfiltratieprojecten de m.e.r.procedure doorlopen. Hiertoe is in maart
van dit jaar aan het bevoegd gezag,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
de startnotitie ten behoeve van de milieueffectrapportage voor diepinfiltratieprojecten in Zuid-Holland West
aangeboden.
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Afb. 9- Grondtvaterstromingspatroon van het diepinfiltratieproject.

rivierwater. In hoeverre vindt afstroming
hiervan plaats in hetzelfde pakket waarin
wordt geïnfiltreerd en in welke mate vindt
er een uilwisseling plaats met vooral
bovengelegen pakketten.
Dit laatste is van belang, gelet op mogelijke kwaliteitsveranderingen van het
freatisch grondwater in relatie tot het
duinecosysteem, het naastliggende poldergebied en tot de onttrekkingen in het
ondiepe winsysteem.

4.2. MER Diepinfiltratie
De vraag naar drinkwater in de provincie
Zuid-IIolland neemt sterker toe dan tot
voor enige jaren was voorzien. Daarnaast
zal als onderdeel van het beleid van de
provincie Zuid-Holland ten behoeve van
regeneratie van het duingebied de
intensiteit van de open infiltratie worden
teruggebracht met 10 miljoen m3.
De komende tien jaar zullen daarom
produktiemiddelen met een totale omvang
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Lokatiekeuze van de diepinfiltratie in Meijendel
Inleiding
De onttrekking van drinkwater aan het
duingebied Meijendel begon in 1874.
Daarmee werd een activiteit in gang gezet
die aan de ene kant het behoud van dit
duingebied heeft betekend, maar die ook
tot een aanzienlijk verlies aan natuurwaarden heeft geleid. Vochtige valleien
verdroogden en aanzienlijke oppervlakten
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duinterrein werden vergraven. In 1955
werd begonnen met de infiltratie van
rivierwater in de duinen.
Een sterke stijging van de grondwaterstand was het gevolg. Onder natuurbeschermers waren de verwachtingen

Samenvatting
De lokatiekeuze van het proefproject diepinfiltratie in Meijendel is bepaald door
waterwintechnische zaken als geologie, diepte zoet-zout grensvlak en bestaande
infrastructuur en door aspecten van natuurbehoud als vergravingen, verandering
van freatische grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit. Het bleek mogelijk om
met slechts geringe vergravingen en een beperkte schade aan de natuur een
project dat op jaarbasis vier miljoen m 3 drinkwater opbrengt in het duin in te
passen.

hoog gespannen. Zo schrijft Jac. P. Thijsse
in 1943:T h a n s is een plan in bewerking
om water uit 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 TB) kan het
landschap weer in vollen fleur komen.'
Inmiddels weten we beter.
De karakteristieke duinplanten
verschenen niet [zie o.a. Van Dijk, 1984]
en ook de redenen daarvan zijn bekend.

Niet alleen de hoeveelheid water is van
belang. De waterkwaliteit speelt eveneens
een grote rol.
Met het toenemen van de maatschappelijke betekenis van het natuurbehoud werd binnen en buiten de waterleidingbedrijven gezocht naar mogelijkheden om duininfiltratie natuurvriendelijker te doen plaats vinden.
Verdere voorzuivering van het voor
oppervlakte-infiltratie bedoelde rivierwater was een weg. Het toepassen van
andere technieken een andere.
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winmiddelen bevinden, zijn veel van de
valleien vochtig. Soms heeft zich een
zogenaamde regenwaterlens gevormd,
waardoor we hier elementen van de
karakteristieke vochtige valleivegetatie
vinden.

Diepinfiltratie is zo'n techniek. De eerste
experimenten in het Nederlandse duingebied dateren uit het begin van de jaren
zeventig. Inmiddels zijn we bijna twintig
jaar verder en staan twee projecten op het
punt in bedrijf te worden genomen: een
ter hoogte van Castricum in het Noordhollands duinreservaat en een in het
duingebied van Meijendel.

Hoofdader met omgeving
In de hoofdader, die aan beide zijden
begrensd is door infiltratiepannen, liggen
belangrijke winmiddelen en leidingen.
Het is voor een aanzienlijk deel sterk
vergraven.

Diepinfiltratie versus
oppervlakte-infiltratie
Bij oppervlakte-infiltratie in duingebieden
kan grofweg onderscheid worden gemaakt
tussen intensieve en extensieve systemen.
Voorbeelden van intensieve systemen zijn
de infiltratiegebieden van het PWN te
Castricum en Wijk aan Zee: tamelijk vlak
duinterrein wordt doorsneden door vrij
rechte kanalen die op regelmatige
afstanden van elkaar gelegen zijn.
Per hectare duingebied wordt op die
manier per jaar zo'n 150.000 m 3 water
geproduceerd. Het duingebied Meijendel
is een voorbeeld van de tweede categorie
van infiltratiegebieden. In dit reliëfrijke
duinterrein zijn de natuurlijke valleien als
infiltratiepannen ingericht, waardoor
infiltratie meer diffuus in het duingebied
aanwezig is. Per hectare duinterrein wordt
per jaar zo'n 50.000 m ! drinkwater
geproduceerd.
Bij diepinfiltratie worden deze getallen
anders. Het terrein waar het diepinfiltratieproject Waalsdorp is gerealiseerd
heeft een oppervlakte van 10 hectare.
Op deze oppervlakte wordt jaarlijks
4 miljoen m 3 drinkwater geproduceerd.
Ken produktie van 400.000 m 3 per hectare
per jaar dus. Naast deze veel grotere
capaciteit per eenheid van oppervlakte
heeft diepinfiltratie een aantal andere
voordelen:
- Het is veel gemakkelijker inpasbaar in
duinen en aanliggende landschappen.
- Putten en leidingen kunnen in nauwe
relatie met de aanwezige topografie
worden aangelegd, waardoor vergravingen
beperkt kunnen blijven.
- Doordat diepinfiltratie op aanzienlijke
diepte in de ondergrond plaats vindt,
veelal in een watervoerend pakket dat
door moeilijk doorlatende lagen gescheiden is van het freatische water, zal
dit laatste water, bij normale bedrijfsvoering, slechts in geringe mate verstoord
worden. Waterkwaliteit, gemiddelde stand
en fluctuatie-traject kunnen nagenoeg
natuurlijk blijven.
- Bij het diepinfiltratieproject in
Meijendel wordt ernaar gestreefd verstopping van putten tot een minimum te
beperken. Dit noodzaakt een vergaande

Middeuduinvaüeien
Zone met grote droge valleien die van
elkaar zijn gescheiden door complexen
van lage duinen. Karakteristiek zijn de
uitgestrekte meidoornstruwelen. Sommige
van deze valleien zijn tot aan het begin
van deze eeuw als landbouwgebied in
gebruik geweest en hebben nu een
begroeiing van duinbos.
Binnenduin.
Dit is het oudste landschap van Meijendel
dat de overgang vormt naar de achtergelegen landgoederen en polders. Met uitzondering van de in het zuiden gelegen
vlakte van Waalsdorp bestaat dit gebied
uit hoge duinen met bossen en struwelen
die, vooral in stuifgebieden, afgewisseld
worden met graslanden. Het heeft een
relatief ongestoorde ontwikkeling van vele
eeuwen achter de rug. De duinbodems
zijn ontkalkt en daardoor gevoelig voor
verstoringen.

voorzuivering van het te infiltreren water.
Dit betekent onder andere dat de hoeveelheid ortho-fosfaat die in de bodem wordt
ingebracht, met ca. 10 kg/ha/jaar,
bijzonder laag is en vergelijkbaar met de
belasting via de atmosfeer.
Het duingebied Meijendel
Het duingebied van Meijendel is ongeveer
2.000 hectare groot. Br worden vier min of
meer karakteristieke zones onderscheiden
(zie afb. 1).
Zeereepen buitenduinen
Landschap met langgerekte duinruggen,
paraboolduinen en duinvalleien.
Omdat zich tussen de oostelijk gelegen
infiltratiepannen en de zeereep geen

Lokatiekeuze, globaal
De lokatiekeuze van het diepinfiltratieproject Meijendel is in twee stappen
gedaan. Allereerst is globaal een terrein-

Ajb. 1- Grove landschappelijke zoneringvanhetduingebiedMeijendel.
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De bodem is ontkalkt en zuur tot een
diepte van 50 centimeter en meer.
De Vlakte van Waalsdorp is een licht
geaccidenteerd binnenduinzoomgebied,
waar plaatselijk Oude Duinen dagzomen.
Verder bevindt zich hier een langgerekte
vochtige duinvallei. Kalkarme bodems zijn
hier zeer algemeen.
Plantengroei
De vegetatie van de Harstenhoek is kenmerkend voor een stabiel, droog en
voedselarm milieu en bestaat voor het
grootste deel uit schraal grasland van zure
zandgrond, waarin mossen en korstmossen erg algemeen zijn. Binnen het
Nederlandse duingebied is dit zeldzaam.

deel afgebakend aan de hand van de
volgende factoren:
Natuurbeheer
Bij het natuurbeheer wordt voor
Meijendel een tweedeling gehanteerd.
Noordelijk Meijendel, circa 1.200 hectare,
wordt daarbij vooral als natuurkern
gezien. In zuidelijk Meijendel, circa
800 hectare, ligt het grootste deel van de
infrastructuur ten behoeve van de waterwinning. Hier zijn de natuurclaims wat
minder hard.
Geohydrologie
Diepinfiltratie dient bij voorkeur
gesitueerd te worden in die gebieden waar
het zoet-zout grensvlak voldoende diep
ligt en waar zich zowel boven als onder in
dit zoetwaterpakket moeilijk doorlatende
lagen bevinden met daartussen een goed
doorlatend pakket. Dit leidt tot een voorkeur voor de landinwaarts gelegen,
oostelijke helft van Meijendel.
Op grond van deze twee overwegingen
komt, binnen het duingebied van
Meijendel, het in afb. 2 aangegeven
gebied in aanmerking voor de situering
van het diepinfiltratieproject.
Lokatiekeuze in detail
Bij de verdere lokatiekeuze is een eerste
belangrijke stap geweest om binnen dit
globaal afgebakende terrein twee
gebieden, Harstenhoek en de Vlakte van
Waalsdorp, aan te wijzen die nader onderzocht zijn. Van deze twee vlakke terreinen
werd op voorhand aangenomen dat de
natuurschade, bij realisering van het
project, gering zou kunnen zijn vanwege

Het binnenduinzoomgebied van de Vlakte
van Waalsdorp heeft tot op zekere hoogte
eenzelfde karakter, zij het dal plaatselijk
aanzienlijke verstuiving is opgetreden
door intensieve recreatie. Daarnaast is een
langgerekte vochtige duinvallei aanwezig,
waarvan het bovenste grondwater niet
vermengd is met infiltratiewater.
Hier vinden wc fragmenten van kalkhoudend pioniermoeras.

de beperkte omvang van de vergravingen.
Bovendien liggen ze beide in de buurt van
het pompstation Scheveningen, waar zich
de voorzuivering bevindt, zodat aan- en
afvoerleidingen kort kunnen zijn.
Beide lokaties zijn als volgt te
karakteriseren:

Broedvogels
In beide gebieden komen zowel open
duin, struweel als bos voor. De rangschikking van deze biotopen verschilt
echter. In de Harstenhoek is een zonering
van open duin in het centrum via struweel
naar bos aan de rand aanwezig. Waalsdorp kent een meer mozaïekachtige
structuur, waarbij de verschillende
biotopen meer in afwisseling, door elkaar,
aanwezig zijn. De broedvogelbevolking

Geomorfologie enbodems
De Harstenhoek is een middenduinvallei
die aan het eind van de achttiende eeuw is
ontgonnen en geëgaliseerd. Het is als
landbouwgebied en vervolgens als nettenboetstersveld in gebruik geweest.
Vanaf de jaren zestig ligt het terrein braak.

Afb. 2 - Globale plaatskeuzebepaling diepinfiltratieprojectMeijendel.
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van beide gebieden lijkt heel sterk op
elkaar zoals te zien is in tabel I.
Om de effecten van de aanleg van het
diepinfiltratieproject te kunnen inschatten,
zijn bovenstaande aspecten beoordeeld
op:
Vergravingen
Met behulp van een kaart 1:5.000 zijn de
te vergraven oppervlakten berekend met
behulp van een grid van 0,5 bij 0,5 cm.
Het bleek in de Vlakte van Waalsdorp
mogelijk de vergravingen vrijwel allemaal
in reeds vergraven of sterk verstoorde
terreinen te traceren. In de Harstenhoek
was zulks niet mogelijk en zou minimaal
enige hectaren terrein vergraven moeten
worden.
Veranderingenvan de hydrologie
Gemiddelde grondwaterstanden ten
opzichte van maaiveld in de situatie
zonder en met diepinfiltratie zijn met
elkaar vergeleken. Ditmaal zijn daarvoor
kaarten 1:2.500 gebruikt met als gritgrootte 1 bij 1 cm. In de Harstenhoek zal
0,6% van de oppervlakte van droog in
vochtig veranderen. In de Vlakte van
Waalsdorp zal 8,4% van de oppervlakte
van vochtig in nat veranderen en 1,5% van
droog in vochtig.

Op grond van een en ander is, tezamen
met voordelen ten aanzien van de aansluiting op bestaande infrastructuur, de
definitieve keus op de Vlakte van
Waalsdorp gevallen. Afbeelding 3 geeft
een overzicht van lokatie van persputten,
winputten, leidingen en pompgebouwtje.

Het is denkbaar dat dit tot gevolg heeft
dat vitale stroombanen van het grondwater van de ene naar de andere plek
worden onderbroken. Dit geldt met name
voor Vlakte van Waalsdorp, waar stroombanen van het duin naar de binnenduinzoom afgesneden kunnen raken.

Verstoring broedbwtopen
De avifaunistische kwaliteiten van beide
terreinen zijn van een vergelijkbare orde.
Daarmee is dit punt niet discriminerend
voor een van beide lokaties. Besloten is
om in het broedseizoen geen werkzaamheden uit te voeren.

Kritische kanttekening
Een van de zaken die mijns inziens bij de
lokatiekeuze onvoldoende betrokken is
geweest, is inzicht in de geochemie van
het grondwater. Bij diepinfiltratie wordt
op een zekere diepte in de ondergrond
een 'hydrologisch scherm' geïnstalleerd.

IIet lijkt mij dan ook een noodzaak dat bij
toekomstig onderzoek naar de plaatskeuze
van diepinfiltratieprojecten geochemische
overzichten van grondwater beschikbaar
zijn.

Afb. 3 -Situeringvan hetdiepinfiltratieproject indevlaktevan Waalsdorp.

Tabel I- Overzicht van territoria van eenaantalbroedvogels inde Vlakte
restvan hetduingebiedvan Meijendel.
Soort
Boompieper
Nachtegaal
Tapuit
(irasmus
Boomleeuwerik
Gekraagde Roodstaart
Zwartkop
'ruinfluiter
Grauwe Vliegenvanger
Glanskop
Scholekster
Kievit
Groene Specht
Bosuil
Braamsluiper
Tjiftjaf
Staartmees
Boomkruiper
Goudvink
Koekoek
Fitis

'an Waalsdorp, Harstenhoek enm de

Vlakte van Waalsdorp
o/s
s
o
o
o/s
s/b
s

s/b
s/b
s/b
o
o
b

Harstenhoek
6

-

7
11
2
1
3

5
3
2

1
1

-

1
2

-

b

s
b
b
h

s
a
s

met aanwezig
+ wel aanwezig maar voldeed niet aan het criterium om een territorium vast te stellen
Biotoop: s= struweel, b = bos, a= algemeen, o= open duin.

Rest
Meijendel

+

68
364
137
117
19
115
85
26
6
34
37
31
36
13
91
43
68
17
57
36

42

1434

5
1
3
+

+
1
1
2
7
2
1
3
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