VWN-themadag '50jaar kunstmatige infiltratie in Nederland'

Belang van de duinen verschuift van zuiveringsfunctie naar bufiferfunctie

De duinen langs de Nederlandse kust
vertegenwoordigen internationaal erkende
natuurwaarden, maar zijn ook onmisbaar
voor de drinkwatervoorziening van
westelijk Nederland. Dat heeft in het
verleden geleid tot verhitte discussies
tussen natuurbeschermers en waterwinners. Kunnen natuurbehoud en
waterwinning in de duinen naast elkaar
bestaan? 'Ja, dat kan: natuur en water zijn
partners in de duinen,' zei ir. A.J. Roebert
(Gemeentewaterleidingen Amsterdam)
daarover tijdens de themadag die de
VWN en de NV Energie- en Watervoorziening Rijnland op 22 februari jl. in
Noordwijkerhout aan het onderwerp
wijdden. 'Voorwaarde is, dat de duinwaterbedrijven zich bewust zijn van het
natuurbelang en de daaruit voortvloeiende
eisen voor het beheer. De ontwikkeling in
vijftig jaar kunstmatige infiltratie in
Nederland laat zien dat dit bewustzijn er
in 1940 al was, en sindsdien alleen nog
maar is gegroeid,' aldus Roebert.
Historie
Het had niet veel gescheeld of de kunstmatige infiltratie had over dik tien jaar
zijn eeuwfeest kunnen vieren. Roebert
vertelde iets over de voorgeschiedenis.
Het eerste voorstel voor infiltratie werd in
1901aan de Amsterdamse gemeenteraad
gedaan door de toenmalige directeur van
Gemeentewaterleidingen Penning: hij
wilde Lekwater brengen naar de Amsterdamse waterleidingduinen bij Vogelenzang. De gemeente wees het idee af en
koos voor diepe duinwaterwinning.
Penning liet het er niet bij zitten en
toonde in een publikatie van 1915, het
'verzoutingsrapport', aan welke gevaren er
aan die diepe winning kleefden. Een diepe
winning biedt maar tijdelijk soelaas, want
je trekt er ook het zoute water mee op.
Hij toonde dat in zijn publikatie overtuigend aan met foto's van modellen
waarin zand, melk en koolstof een
belangrijke rol spelen.
Directeur Harders van de Haagse Duinwaterleiding opperde in 1938 andermaal
het idee van infiltratie van Lekwater.
Maar het eerste werkelijk operationele
infiltratieproject werd in 1940 gestart door
de toenmalige Leidsche Duinwater
Maatschappij, die water van de
Wassenaarse Wetering infiltreerde in een
'natuurlijke depressie in de duinen nabij
Katwijk'. Daarna volgden St.-Jansteen
(1944), Enschede (1953), Ouddorp (1955),
Scheveningen (1955), Castricum (1957),
Leiduin (1957), Monster (1970),
Wijk aan Zee (1976) en Haamstede
(1978).

Verschuiving
Er hebben zich vanaf het begin van de
kunstmatige infiltratie wel wat verschuivingen voorgedaan, waarbij bedacht
moet worden dat elke locatie verschillend
is en dus andere eisen stelt, aldus Roebert.
De voorzuivering is steeds verder
verbeterd, en daardoor is de zuivering
door de bodempassage steeds minder
belangrijk geworden.
Het belangrijkste aspect van de infiltratie
is nu de voorraadvorming. Verder is er bij
de duinwaterbedrijven steeds meer aandacht gekomen voor natuur en milieu; er
is sprake van een ecohydrologische
integratie. Door deze ontwikkelingen
werden de bedrijven geplaatst voor grote
investeringen. 'Maar er zijn ook
investeringen nodig van derden. Er moet
immers voor worden gezorgd dat het
oppervlaktewater schoner wordt, zo
schoon, dat er op een eenvoudige wijze
drinkwater van te maken valt.'
'Drinkwatervoorziening en natuurbescherming kunnen optimaal en duurzaam met elkaar samengaan. Mede door
de maatschappelijke geluiden van onder
meer de Stichting Duinbehoud zijn natuur
en water steeds dichter naar elkaar
toegegroeid in de duinen. Dat blijkt het
beste uit het zorgvuldige beheer van de
waterleidingduinen. Waterwinning in de

duinen betekent ingrijpen in de natuur, en
dat verplicht de duinwaterbedrijven als
milieubedrijven tot goede afwegingen,'
aldus Roebert.
Diepinfiltratie
Precies vijftig jaar nadat het eerste kunstmatige infiltratieproject in Katwijk begon,
nam het Provinciaal Waterleidingbedrijf
van Noord-Holland in het Watervlak bij
Castricum het eerste diep-infiltratieproject
in gebruik (zie H 2 0 nr. 5, pagina N8).
Aan de technische aspecten van dit project
is in H 2 0 (22) 1989, nr. 7, pagina 194 e.v.
aandacht geschonken in een artikel van
Van der Eem, Stakelbeek en Peters.
Tijdens het symposium lichtte
ir. A. Stakelbeek (PWN) het project
nader toe.
De toegenomen aandacht voor natuur en
milieu maakten het noodzakelijk te zoeken
naar alternatieven voor de oppervlakteinfiltratie, die immers gepaard gaat met
grote vergravingen en ecologische effecten
met zich meebrengt. Diepinfiltratie is zo'n
alternatief. De ecologische invloed is veel
minder omdat het water diep in het zandpakket wordt ingebracht en ook weer diep
wordt gewonnen. Ook het ruimtebeslag
van de winning is veel geringer want
infiltratiepanden en winningspanden zijn
niet nodig.

Waterwinning in de duinen verplicht de duinwaterbedrijven als milieubedrijven tot goede afwegingen.

151

H 2 0 (23) 1990,nr. 6

WinputindeduinenbijKatwijk.

Een probleem dat zich bij diepinfiltratie
voordoet is de snelle verstopping van de
infiltratieputten. Daarom is het noodzakelijk het ruwe water erg ver voor te
zuiveren (zie daarover ook elders in dit
nummer het artikel van Hijnen en
Van der Kooij).
Overeenkomstige projecten gaan binnenkort van start bij het Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland en bij Energie- en Watervoorziening Rijnland.
Ook Stakelbeek concludeerde dat door de
toekomstige eisen aan de voorzuivering de
grootste waarde van diepinfiltratie niet de
zuivering door de bodempassage is, maar
het opvangen van calamiteiten met de
bron: het oppervlaktewater. Hij plaatste
bij de ontwikkeling van de diepinfiltratie
nog wel een kanttekening: 'De brede
maatschappelijke acceptatie van diepinfiltratie in dit stadium getuigt van een
ongebreideld geloof in het technisch
kunnen van de waterleidingbedrijven.
De politiek loopt voor op de techniek!'
Regenwater slechter dan voorgezuiverd
infiltratiewater
Over de kwalitatieve aspecten van kunstmatige infiltratie sprak ir.J. van Puffelen
(DZH) aan de hand van een aantal
lopende onderzoeksprojecten. Regenwater
is in vergelijking met voorgezuiverd
infiltraat slecht tot zeer slecht van
kwaliteit. Dat regenwater stroomt
's zomers af en infiltreert 's winters.
Met name in de duinvalleien leidt dat tot
betrekkelijk hoge lood- en zinkgehalten
en organische stoffen in het ondiepe
grondwater. Dat betekent, dat voor een
evenwichtige regeneratie van het duingebied de vervuiling door droge en natte
depositie sterk moet worden teruggedrongen, aldus Van Puffelen.
Bodempassage laat voor sommige
organische microverontreinigingen een

vermindering zien, en voor andere niet of
nauwelijks, afhankelijk van de soort
verontreiniging, de redoxpotentiaal en de
bodemsamenstelling. Het onderzoek naar
de afbraak van organische micro's onder
aërobe en anaërobe omstandigheden gaat
verder, maar inmiddels is wel duidelijk dat
een goede nazuivering met bijvoorbeeld
actieve kool nodig blijft.
Van Puffelen acht de bodempassage met
verblijftijden van zo'n 60 dagen uit
bacteriologische en virologische overwegingen belangrijk en hij concludeerde
dat ook bij aangescherpte eisen de
techniek van de kunstmatige infiltratie
voor de waterleidingbedrijven belangrijk,
nuttig en bruikbaar blijft.
Duinbehoud
De betekenis voor het milieu van de
kunstmatige infiltratie werd besproken
door drs. A. Salman (Stichting Duinbehoud). Hij stelde, dat er vanuit een oogpunt van milieuhygiëne en natuurbeheer
voor de duininfiltratie zo snel mogelijk

uitgebreide,centrale voorzuiveringsinstallaties moeten worden ingezet.
Daardoor kan de natuurlijke grondwaterkwaliteit in de duinen zich herstellen.
Duininfiltratie mag niet leiden tot
wezenlijke aantasting van de natuurkwaliteit. Daarom moet de functie van de
duinen als zuiveringsfilter plaatsmaken
voor de pure calamiteiten- en bufferfunctie, waarvoor volgens Salman ook
diepinfiltratie buiten de duinen kan
worden gebruikt. Overigens wees Salman
erop, dat het inzetten van de buffervoorraad in de duinen bij langdurige
calamiteiten ook kan leiden tot aanzienlijke grondwaterstandsdalingen en
daarmee schadelijke gevolgen voor de
natuur. Daarom steunt de Stichting Duinbehoud in het zogenaamde 'Waterpad'
alle activiteiten voor een verbetering van
de kwaliteit van het oppervlaktewater van
met name Rijn en Maas. Daarin lopen de
belangen van de Stichting en de duinwaterbedrijven duidelijk parallel, aldus
Salman.
Diepinfiltratie noemde Salman een aantrekkelijk alternatief voor de oppervlakteinfiltratie. Hij sprak met waardering over
het initiatief van EWR en DZH om
gezamenlijk een milieu-effectrapport op te
stellen voor een diepinfiltratieproject van
30 tot 50 miljoen m 3 per jaar, mogelijk
zelfs buiten de duinen. Ook de activiteiten
van Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland WLZK kunnen als voorbeeld dienen
voor andere duinwaterbedrijven, aldus
Salman. Maar naast de infiltratietechnieken moeten de waterleidingbedrijven volgens Salman ook kijken naar
andere alternatieven: meer spaarbekkens,
en meer benutten van oevergrondwater.
Salman pleitte voor meer voorlichting over
waterbesparing, bijvoorbeeld via het blad
Energie &Water, voor volledige
bemetering van het watergebruik en voor

Bescherming tegen bedreigingen van buitenaf: restantvan deAtlantic WallindeKatwijkse duinen.

152

een verbod op apparatuur die de waterdruk in plaats van de kwaliteit benut
(hondentoilet). En hoewel de spreker zich
bewust was van de bezwaren van de
waterleidingbedrijven tegen een dubbel
leidingnet vroeg hij zich af of het niet tijd
was voor een heroverweging. Salman
voorziet veranderingen in de toekomst,
maar de vraag is wanneer die toekomst
begint. 'Het kan ons niet hard genoeg
gaan,' aldus Salman, die er tenslotte op
wees, dat de waterleidingbedrijven
kunnen helpen prachtige natuurgebieden
te ontwikkelen.
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Discussie
In de discussie onder leiding van de dagvoorzitter ir.J. Haijkens (EWR) wees
mr. J. F. Scheerstra (DZH) op een zeker
dualisme in de houding van Salman:
enerzijds spreekt hij lof over recente
ontwikkelingen, anderzijds wil hij de
waterwinning uit de duinen weg hebben.
'Dat berust op een misverstand,' aldus
Salman: 'de waterwinning hoeft niet weg,
maar de duinen moeten niet meer
gebruikt worden als zuiveringstrap.
Bij voldoende aandacht voor de voorzuivering kunnen de duinen - maar ook
de strandwallen erachter - best gebruikt
worden voor opslag.' 'Maar is er in die
visie nog plaats voor de oppervlakteinfiltratie zoals die nu op grote schaal
wordt toegepast?' vroeg Scheerstra.
Op korte termijn zeker, meende Salman,
maar over de langere termijn waagde hij
zich niet aan een uitspraak. Van Puffelen
gaf toe, dat de voorzuivering van steeds
meer belang werd geacht, maar dat toch
het belang van de bodempassage niet
moet worden onderschat, vooral vanwege
de nitraatverwijdering, afvlakking van de
kwaliteit, combinatie van aërobe en
anaërobe afbraak, en de bacteriologische
en virologische garanties.

Ir. G.J. Zaadnoordijk (EWR) wees erop,
dat je best oog kunt hebben voor natuur
en landschap, maar dat de eisen die je aan
drinkwater stelt als eerste levensbehoefte,
niet streng genoeg kunnen zijn.
Ir. S. G. Bos (VROM) achtte de discussie
niet zo wezenlijk omdat het handelt om
een schijnbare controverse: natuur en
waterwinning hebben al jaren naast elkaar
bestaan, en tot nu toe heeft de duinwaterwinning de duinen juist bewaard. Ja, maar
dat vereist wel een goede samenwerking,
zei Salman.
'Er is een beweging bij de waterleidingbedrijven op te merken die aansluit bij wat
de maatschappij vraagt, maar ook een
beweging van binnenuit. Er is sprake van
een convergentie in denken tussen milieubeweging en waterleidingbedrijven.
En hoewel het moeilijk is voorspellingen
te doen, is het zeker dat de waterleidingbedrijven zich zullen blijven inzetten om
natuurwaarden te verbeteren,' aldus
Roebert.
Dagvoorzitter Haijkens wees op de
overeenstemming die er bestond tussen
de sprekers over de plaats van de kunstmatige infiltratie: meer als buffer, minder
voor zuivering. De stelling van Salman
over het tweede net zullen de water-
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leidingmensen niet zo snel onderschrijven,
aldus Haijkens. Ir. Roebert benadrukte
daarop nog eens, dat zo'n tweede leidingnet minder voor de hand ligt wanneer het
oppervlaktewater schoner wordt.
Maar bovendien kan het leiden tot een
vervijfvoudiging van de prijs, waarvoor je
dan de beschikking krijgt over een
slechtere kwaliteit water. 'Ik zou graag
professor Kop eens uitnodigen hiernaar
een onderzoek te doen,' aldus Roebert.
Conclusies en excursie
Dagvoorzitter Haijkens concludeerde, dat
men het erover eens is, dat de duinen een
belangrijk natuurgebied vormen, waarvan
de betekenis voor de openbare drinkwatervoorziening vooral liggen in de
voorraadvorming en de bacteriologische
en virologische betrouwbaarheid. In het
belang van het milieu kunnen daarom best
voorwaarden gesteld worden aan bijvoorbeeld de voorzuivering van het te
infiltreren water. Het gaat erom dat de
belangen van de drinkwatersector en het
natuurbeheer geoptimaliseerd worden,
zodat er op de langere termijn sprake is
van een integratie van die belangen en
men zich gezamenlijk sterk kan maken
tegen andere bedreigingen van het duingebied. In een duurzame ontwikkeling
moet ook de diepinfiltratie een plaats
hebben, aldus Haijkens.
Het middagprogramma van de themadag
sloot uitstekend aan op het symposiumgedeelte en bood de deelnemers de
gelegenheid de theorie van de infiltratie
(diep of oppervlakkig) en de voorzuivering nog eens naast de praktijk te
leggen. In de excursie in de Katwijkse
duinen was er aandacht voor de renovatie
van transport- en draineerleidingen voor
de oppervlakte-infiltratie, de nieuw aangelegde horizontaal geboorde draineerleidingen voor de diepinfiltratie en de
voorzuiveringsinstallatie die vorig jaar bij
Katwijk in gebruik is genomen, het
zuiveringsstation Lindenberg.
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