KunstmatigeinfiltratieindeNederlandseduinen

Voordracht gehouden tijdens de VWN-vergadering, 12september 1984te Heemskerk.

1. Inleiding
Aziatische cholera komt vanouds en nog
steeds endemisch voor inhet stroomgebied
van Ganges en Brahmaputra met alszwaartepunt Bengalen, thans Bangladesh genoemd
(afb. 1).Deze bijzonder besmettelijke ziekte
was ook zeer gevaarlijk, ruim de helft van de
lijders overleed door uitdroging en zoutverlies (door orale rehydratering thans
slechts 2%).De overige patiënten herstelden
en waren dan geen gevaar meer voor hun
omgeving, zogenaamde bacillendragers
komen bij deze Aziatische cholera namelijk
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niet voor. Wanneer invorigeeeuwen een met
cholera besmet zeilschipuitCalcutta vertrok,
dan overleden de patiënten of zij werden
beter. Tijdens hun ziekte konden zij anderen
besmetten, die dan eveneens stierven of
herstelden, maar de reis duurde zo lang dat
bij aankomst in onze wereld de overgebleven
bemanning uit genezen cholerapatiënten
bestond, die deze ziekte niet meer konden
verspreiden. Door de versnelling van het
verkeer te land en te water werd het in de
vorige eeuw echter mogelijk dat nog zieke
patiënten in West-Europa aankwamen om
daar anderen te besmetten. Tijdens de in
1826 begonnen tweede pandémie drong de
cholera in 1830viaRusland tot West-Europa
door en in 1831 viadezeeroute tot Engeland,
waarna de verdere verspreiding bijzonder
snel verliep en bijvoorbeeld reeds in 1832
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Sea

Afb. 1- Cholera inhet voormalige Engels Indië, 1901-1145.

Noord-Amerika werd bereikt.
Tegen deze ziekte bestond bij de WestEuropeanen geen enkele weerstand,
waardoor epidemieën frequent optraden en

tienduizenden zijn overleden, in Nederland
vooral in de jaren 1848, 1855en 1866
(afb. 2), om in 1892in Hamburg een
voorlopig einde te vinden met 17.000 ziekteen 9.000sterfgevallen. Men schreef de ziekte
toe aan kwalijke dampen, de zogenaamde
miasmaziekten, waartegen het dragen van
specerijen een goede bescherming zou
kunnen bieden (afb. 3), terwijl het gewone
volk met de stank van brandende teertonnen
genoegen moest nemen (afb. 4).Helaashielp
dit niet en woedde de ziekte onverminderd
voort.
Bij de speurtocht naar de weg waarlangs
cholera zich verspreidt, werd de eerste
ontdekking gedaan door de Londense
medicus John Snow, die bijde epidemie van
1854 constateerde dat alzijn cholerapatiënten één eigenschapgemeen hadden, zij
hadden water gedronken uit een put in
Broadstreet. Achteraf gezien terecht
constateerde hijdatditwaternog onbekende
bestanddelen moest bevatten, welke de
ziekte veroorzaakten. Eigenhandig verwijderde hij de zwengel van de pomp en
Afb. 2 - Bidders vergadering in 1855 bijafloop der
heersende ziekte.
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inderdaad nam de cholera onder zijn
patiënten af. De tweede belangrijke
ontdekking werd—ongewild—doorde waterleidingindustrie zelve aangereikt. In Londen
werkten toen 8waterleidingbedrijven, die
Theems-water gebruikten dat soms met
rioolwater wasvermengd (afb. 5). Sommige
bedrijven zuiverden dit water alleen door
bezinking, andere gebruikten langzame
zandfiltratie die voor het eerst in 1829 door
James Simpson voor de Chelsea Water
Company wastoegepastomeen helderwater
te verkrijgen. Bij vergelijking vande cholerafrequentie in de verschillende voorzieningsgebieden bleek overduidelijk, dat grotere
aantallen ziektegevallen alleen voorkwamen
wanneer faecaal verontreinigd rivierwater
ongefiltreerd werd gedistribueerd. Nu was
een helder plaatje verkregen. Cholera - en
andere besmettelijke ziekten zoals typhus kan effectief worden bestreden door een
openbare drinkwatervoorziening met als
grondstof schoon water dat door langzame
zandfiltratie wordt gezuiverd. Bij de eerste
waterleidingbedrijven in Nederland, in de

tweede helft van de vorige eeuw steeds als
respons op cholera-epidemieën gesticht, zijn
deze richtlijnen getrouw opgevolgd, waarbij
in laterejaren door voorafgaande snelfiltratie
een snelle verstopping van de langzame
zandfilters werd verhinderd. Het sluitende
bewijs van de rol van de drinkwatervoorziening bij de verspreiding van cholera
werd intussen eerst in 1884 geleverd toen
Robert Koch inEgyptede verantwoordelijke
bacil, de vibrio cholerae ontdekte.
2. Watervoorziening vanhet westen
des lands
De eerste openbare waterleidingbedrijven in
Nederland werden gesticht inantwoord opde
cholera-epidemie van 1848en wel van
Amsterdam in 1853en van Den Helder in
1856, terwijl de cholera-epidemie van 1866
aanleiding gaf tot het oprichten van
waterleidingbedrijven in Den Haag (1873),
Rotterdam (1873)en Leiden (1878).Gezien
de ligging van de stad maakten de
Rotterdammers gebruik van water uit de
rivier, door hen de Maas genoemd, maar in

Afb. 3 - Cholera preventie door hel dragen van specerijen.
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werkelijkheid de Rijn die toen nog een
voortreffelijke kwaliteit bezat. Voorde
overige steden in het westen des lands leek
winning van duinwater de meest aantrekkelijke oplossing. Door zoute kwel was het
polderwater immers brak of zout, ongeschikt
voor menselijke consumptie, terwijl een
doorspoeling vandeboezem eerst indejaren
dertig van deze eeuw naar voren isgekomen,
voornamelijk overigens voor de bestrijding
van de malaria die toen nogendemisch in
Noord-Holland voorkwam. Aan de andere
kant vertoonden de duinen een grote
waterrijkdom. De grondwaterstanden waren
hoog, waardoor hier verschillende meertjes
voorkwamen en diverse beken ontsprongen
(afb. 6). De grote bedreiging van de
landbouw in de duinen waren natte zomers,
waarin de aardappeloogst verdronk.
'sWinters konmen dwarsdoordeduinen van
Vogelenzang naar Zandvoort schaatsen en
volgens een rapport van de Heidemaatschappij uit 1916was het Watervlak
nabij Castricum een moerasgebied dat met de
toenmalige technische middelen niet kon
worden drooggelegd. Door het graven van
kanalen (afb. 7) tenslotte kon dit water
gemakkelijk worden gewonnen en door
langzame zandfiltratie worden gezuiverd,
eenzelfde bereiding als Rotterdam voor het
rivierwater toepaste.
De waterrijkdom van de duinen was intussen
slechts schijn. De inderdaad hoge waterstanden waren niet het gevolg van een
krachtige voeding- deze beperktezichtot de
nuttige neerslag van globaal 0,3 m/jaar maar van een gering doorlaatvermogen van
het holocene zandpakket, waardoor aan de
zijdelingse afstroming een grote weerstand
werd geboden. Bij aanleg van een winkanaal
in dit gebied, stroomde het duinwater
aanvankelijk overvloedig toe. Dit water was
echter afkomstig van een invele eeuwen
opgebouwde watervoorraad en na uitputting
hiervan daalde het leveringsvermogen sterk,
tot de nuttige neerslag op het beheerste
gebied van niet meerdan 300.000 m 3perjaar
en per km 2 (afb. 8). Deze hoeveelheid was
onvoldoende voor de nog steeds groeiende
behoefte in het voorzieningsgebied,
voortdurend moesten de duinkanalen
worden verlengd en verdiept om meer
voorraadwater te kunnen winnen en elk
voorjaar rees de spannende vraag of het
bedrijf wel in staat zou zijn de grotere
behoeften in de zomer te kunnen dekken.
Amsterdam kwam alsoudste bedrijf het
eerste inmoeilijkheden enstichttein 1887de
Vechtwaterleiding, met wateronttrekking te
Nigtevecht en zuivering in Weesperkarspel.
De plaatselijke gezondheidscommissie
verklaarde dit water echter ongeschikt als
drinkwater, het mocht alleen alswas-en
schrobwater worden gebruikt. Dit vereiste
een dubbele aansluiting en leidde tot een

44

wel werd verwacht dat op langere termijn de
algemene optrekking van het zoet-zoutwatergrensvlak en de plaatselijke vorming
van brakwaterkegels zou noodzaken de
diepwaterwinning te staken, waarmede het
leveringsvermogen van de drie genoemde
winplaatsen zou terugvallen tot rond
15 miljoen m 3 /jaar, minder dan een derde
van het dan te verwachten waterverbruik.
Dit probleem werd nogverzwaard door een
voorspelde stijging van de vraag, door
toeneming van het aantal inwonersin
Nederland van 9 tot 12miljoen in het jaar
2000, door toeneming van het aansluitingspercentage van 70 tot 100% en vooral door
toeneming van het hoofdelijk verbruik dat in
vergelijking met de ons omringende landen
bijzonder laag was.De sanitaire uitrusting
van arbeiderswoningen beperkte zich tot
keukenkraan en toiletspoeling, bij middenstandswoningen kwam op de slaapkamers
een enkele wasbak voor en alleen de zeer
gegoeden beschikten over bad of douche die
intussen slechts spaarzaam werden gebruikt.
In de onbemeterde steden Amsterdam en
Rotterdam bedroeg het totale hoofdelijk
verbruik 120 1 per dag, in Den Haag 70,
terwijl de kroon der Hollandse zuinigheid
werd gedragen door Haarlem met niet meer
dan 50 1 per dag.
Geschat werd dat in het westen des lands het
verbruik zou stijgen tot 200 1 per hoofd en
perdagvoordedriegrotestedenen overigens
tot 150 1 per hoofd en per dag, ruim een
verdubbeling.

Aft>.4 - Desinfectie van delucht door het branden vim teertonnen.

gering verbruik. Financieel werd deze
Vechtwaterleiding een debacle, hetgeen er
toe leidde dat het bedrijf in 1896door de
gemeente werd overgenomen. Door de
invoering van waterspoeling der toiletten en
het lekken van de stortbakjes nam de duinwaterwinning intussen niet af en bleven de
problemen bestaan.
Als de nood het hoogst is,isde redding nabij
en dit spreekwoord gold ook hier. Aan het
einde van de vorige eeuw werd het geheim
der duinen ontdekt, de aanwezigheid van
zoet water tot op grote diepte in het
pleistocene pakket onder de afsluitende
holocene klei-veenlagen. Dit isde zoetwaterzak, die op het onderliggende zoute
water drijft (afb. 9) en door het geringe
dichtheidsverschil tussen beide watersoorten
in de loop van duizenden jaren grote
afmetingen had aangenomen, met dikten

tot meer dan 100 m. Dit betekende een
enorme voorraad waarop decennia lang
veiligzou kunnen worden geteerd.Het water
werd gewonnen met reeksen van verticale
putten, onderling verbonden door zuigleidingen en bemalen door met stoom
aangedreven plungerpompen. Bij toeneming
van het waterverbruik kon het leveringsvermogen van de duinwaterwinplaats
gemakkelijk worden opgevoerd door extra
puttenreeksen aan te leggen.
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog
werd aan de duinwaterwinplaatsen van Den
Haag, Leiden en Amsterdan tezamen een
hoeveelheid van 40 miljoen m3/jaar
onttrokken, terwijl de voeding door nuttige
neerslag slechts 20 miljoen m3/jaar bedroeg
en derhalve eenzelfde hoeveelheid op de
diepwatervoorraad werd ingeteerd. Voor de
naaste toekomst baarde dit noggeen zorgen,

3. Uitbreiding vande waterwinning
De verwachte twee- tot drievoudige waterbehoefte alsmede de noodzakelijke tiercering
van de duinwaterwinning, noopten de
betrokken bedrijven een nieuwe waterbron
van grote capaciteit te vinden. Den Haag
dacht aanvankelijk aan winning van
grondwater te Bergambacht, ondersteund
door een kunstmatige grondwateraanvulling
met behulp van persputten. Door slibafzetting verstopten de putten van de
proefinstallatie echter snel en bij een
drukverhoging van 3 mwaterkolom barstten
zij op. Hiertegen was toen noggeen remedie
bekend en vastberaden werd het roer
omgegooid: onttrekking van Lekwater te
Bergambacht, voorzuivering aldaar door
beluchting, bezinking, snelfiltratie en
chlorering en transport naar Scheveningen.
Gezien de smaakbezwaren dieRotterdam bij
de directe verwerking van dit rivierwater had
ondervonden, zou het —vermengd met
duinwater —niet rechtstreeks worden
gezuiverd, maar eerst worden gevoerd naar
duinpannen waaronder een drainagesysteem
was aangelegd. Volgens uitvoerige proefnemingen zou bijeen laagdikte van dit in situ
gebouwde langzame zandfilter van 1 m en
een filtratiesnelheid van 1 cm per uur
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enerzijds geen verstopping optreden en
anderzijds reuk- en smaakstoffen afdoende
worden verwijderd, waarnametde bestaande
zuivering van beluchting, snelfiltratie en
langzame zandfiltratie een uitstekende
kwaliteit drinkwater kon worden verkregen.
Door beperking vandeeigenlijke duinwaterwinning,zouden degrondwaterstanden stijgen
en een voorraad worden gevormd, waarop in
perioden van extreem slechte kwaliteit van
het rivierwater of bij onderbreking van de
enkele aanvoerleiding kon worden teruggevallen. Voor het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland lagde oplossing
voor de hand, winning en directe verwerking
van water uithet IJsselmeerdat doorde lange
verblijftijd een krachtige zelfreiniging had
ondergaan, waarbij reuk- en smaakstoffen
waren verdwenen. Overigenswasde urgentie
van deze plannen niet groot, de duinwaterwinning van dit bedrijf had het veilig
leveringsvermogen nog niet overschreden.
Voor Amsterdam laghet keuzeprobleem
moeilijker. Enerzijds liet de geografische
ligging verschillende mogelijkheden toe,
anderzijds isAmsterdam nu eenmaal een
stad van plannenmakers. In de vijftigjarige
periode 1899-1948 werd een twaalftal
mogelijkheden ontwikkeld, aldan niet in
samenhang met de duinwaterwinplaats.
Afzonderlijke projecten betroffen grondwaterwinning op de heide beoosten
Hilversum, op de Veluwe en inde Gelderse
Vallei,winningvanoeverfiltraat inJaarsveld,
winning en directe verwerking van Rijnwater
in Amerongen en een gerealiseerde
verbetering van de voor wassen en spoelen
bestemde Vechtwaterleiding tot een drinkwatervoorziening uit de Loenerveense plas,
die op zijn beurt met het uitslagwater van de
Afb. 6 - Beek met watervalop hetlandgoed Leyduin.
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Afb. 5 - Verontreiniging van de Theems.

Bethune werd gevoed. Al deze plannen
hadden twee nadelen, in het Amsterdamse
leidingnet zou menging van verschillende
watersoorten optreden met alle bezwaren
daaraan verbonden, (zoals kalkagressiviteit),
terwijl de reductie van de duinwaterwinning
tevens inhield dat de werken voor zuivering
en transport van dit water naar Amsterdam
voor 2/3deel overbodig zou worden, hetgeen
een aanzienlijk kapitaalverlies inhield. Reeds
in 1901had Pennink daarom voorgesteld om

te Schoonhoven gewonnen en voorgezuiverd
Lekwater te voeren naar infiltratieperken in
de duinen. In gewijzigde vorm kreeg dit idee
in 1940 vaste voet toen het zogenaamde
rivier-duinplan werd voorgedragen.
Lekwater zou worden onttrokken aan het
Amsterdam-Rijnkanaal nabij Nieuwersluis
en na voorreiniging aldaar worden gevoerd
naar aan de duinvoet gelegen doorstroombekkens met een verblijftijd van 1maand.
Dit water zou gedeeltelijk tezamen met het
duinwater rechtstreeks worden gezuiverd,
gedeeltelijk worden gebruikt omdeduinen te
voeden teneinde een voorraad te vormen
voor calamiteiten als breuk van de enkele
transportleiding en vooral om het chloridegehalte van het afgeleverde drinkwater
beneden de maximaal toelaatbare waarde
van 100 mg/l te houden. De oorlog
verhinderde de uitvoering van de plannen,
maar in 1948werden zij met enige
wijzigingen herhaald. Volgens de regering
behoorde het ontvangen van industrieel
afvalwater tot de natuurlijke taak van het
Amsterdam-Rijnkanaal en moest de inlaat
naar de rivier worden verlegd, voor de verre
toekomst werd de kunstmatige chlorideafvoer van de Rijn nu geraamd op 180 kg/s
en moest het maximaal toelaatbare
chloridegehalte in drinkwater tot 120 mg/l
worden verhoogd. Op het allerlaatste
ogenblik bleek dat voor het zand dat bij de
aanleg der doorstroombekkens vrijkwam
geen lonende bestemming kon worden
gevonden. De bekkens werden geschrapt en
de noodzakelijke geachte voorreiniging
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verkregen door kunstmatige infiltratie in de
duinen, door evenwijdig aan een tweetal
duinkanalen infiltratiegeulen aan te leggen
(afb. 10).
Naast de plannen van de afzonderlijke
bedrijven werd in 1940een gewestelijke
oplossing voorgestaan door de Commissie
Drinkwatervoorziening Westen des Lands,
ingesteld door de Centrale Commissie voor
Drinkwatervoorziening. Als bronnen van
grote capaciteit buiten de duinen werd voorgesteld winning van oevergrondwater langs
de Lek tussen Vreeswijk en Bergambacht,
onttrekking aan de Lek bovenstrooms van
Krimpen met het oog op binnendringen van
het zout van de zee en benedenstrooms van
Schoonhoven met het oog op de vaardiepte,
aan de Waal tussen Sliedrecht en
Zaltbommel, aan de Maas nabij Keizersveer
en vooral aan het IJsselmeer.Aan het te
verwachten chloridegehalte van IJsselmeerwater werd grote aandacht geschonken, een
maximum gehalte van 200 mg/l in een
normaal jaar en van 280 mg/l ineen droog
jaar werd niet bezwaarlijk geacht. In 1945
werd een tweede poging tot een gewestelijke
oplossing gedaan, nu met waterwinning uit
het Eemmeer, maarwederom strandde ditop
de wens der bedrijven om zelfstandig te
blijven.
4. Kunstmatige infiltratie inde duinen
Kunstmatige infiltratie in de Nederlandse
duinen werd voor het eerst toegepast door
Leiden in 1940. In de voorafgaande jaren
verkeerde dit bedrijf in grote moeilijkheden.
Het beheerste gebied was klein, de bovenwaterwinning gering en de diepwaterwinning
voor een belangrijk deel verzilt. Door de
ontwikkeling van ondiepe putten van grote
Afb. 7 - Duinkanaal in deAmsterdamse winplaats.
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n u t t i g e neerslag op
b e h e e r s t gebied

Afb. 8 - Waterwinning inde duinen.

diameter, niet minder dan 3,6 m, kon het
beheerste gebied worden uitgebreid, maar
toch ging nog veel water door afstroming aan
de landzijde verloren.
Dit verlieszouverder toenemen bij afzanding
van de aan de oostelijke duinvoet gelegen
terreinen. Na enige jaren ruzie maken
werden de handen ineengeslagen en hetinde
Grote Wetering uitstromende duinwater
teruggepompt, enerzijds voor bevloeiingvan
de geestgronden, anderzijds voor kunstmatige infiltratie in de duinen. Het water
werd gevoerd ineenduinpan op9,5 mboven
NAP, gingvoor 20% doorafstroming naarde
geestgronden verloren en stroomde overigens
naar een op 140 mafstand enop 1 m + NAP

gelegen winkanaal (afb. 11,rechter helft).
Met behulp van een proefinstallatie werden
de geo-hydrologische constanten bepaald en
de infiltratiesnelheid vastgesteld op
0,4 m/dag, terwijl opgrondvan voornamelijk
Duitse ervaringen een verblijftijd van
90 dagen werd gekozen. In de nazomer was
onvoldoende water beschikbaar en moest de
infiltratie worden gestopt. De in de
duinpannen gevormde weerstandsbiedende
laag zou dan verdrogen en verkruimelen,
zodat een doorgaande verstopping niet
behoefde te worden gevreesd. De berging in
de duinen was overigens voldoende om ook
bij onderbroken voeding een continue
onttrekking mogelijk te maken.
De capaciteitsvergroting was overigens
gering, van 3,2 tot 4,5 à 5 miljoen m3/jaar,
welke laatste hoeveelheid intussen voldoende
werd geacht tot 1975.Met aanvoervan water
van elders, zou de capaciteit zelfs tot
9 miljoen m 3 /jaar (afb. 11, linker helft)
kunnen worden opgevoerd.
De Haagse plannen met gedraineerde
duinpannen werden in 1954volgens plan
verwezenlijkt, maar de verblijftijd van nog
geen twee dagen bleek onvoldoende voor de
intussen sterk verslechterde kwaliteit van het
rivierwater, waardoor veel smaakproblemen
optraden. Gelukkig bleek het zijdelings
afstromende water na een verblijftijd van
tenminste 30 dagenwelaandegestelde eisen
te voldoen. Het drainagesysteem onder de
duinpannen werd verlaten en verdere
duinpannen geïnundeerd, vanwaar het water
naar de bestaande winmiddelen afstroomde.
Deze natuurlijke duinbevloeiinggaf een
sterke variatieinverblijftijden met maximum
waarden van enkele jaren, terwijl de veel
grotere verhoging van de bovenwaterstand
dan voorzien tot een sterke voeding van het
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diepe water leidde, tot een voorraadvorming
die in laterjaren uitstekend van pas kwam.
Ook de Amsterdamse plannen moesten
worden gewijzigd, nu echter in de ontwerpfase. Het in aft. 10weergegeven project van
omgekeerde oeverfiltratie had twee nadelen,
de capaciteit was beperkt en de schade aan
het natuurschoon groot. Besloten werd de
infiltratie in de noord-westhoek van de
duinwaterwinplaats te concentreren en langs
streng mathematische lijnen op te zetten met
afwisselend infiltratiegeulen en draineerleidingen evenwijdig op elkaar. Op grond
van kolomproeven werd de verblijftijd op
60 dagen gesteld, de infiltratiesnelheid werd
gekozen op 0,5 m/dag, terwijl het beschikbare terrein een verval van 3 m toeliet.
Volgens afb. 12leidde dit tot een stroomafstand van 70 m, een stroomsterkte van
5 m-Vm1 • dag en een breedte van de
infiltratiegeul van 20 m. Gelukkig vertoonde
dit gebied ook wat hogere duinen die zelfs
voor de Amsterdamse civiel ingenieurs te
machtig waren, waardoor het wiskundige
model niet geheel kon worden doorgevoerd
(afb. 13)en toch een spreiding in verblijftijden werd verkregen (afb. 14).Een pikant
detail isnog dat terzelfder tijd de spoorbaan
nabij Aerdenhout omhoogwerdgebracht om
een vrije kruisingmet deZandvoortse laan te
verkrijgen. Het bij de aanleg der infiltratiegeulen vrijkomende zand kon nu tegen
aantrekkelijke prijzen worden verkocht,
reden om sommige infiltratiegeulen tot 30 m
te verbreden!
Een gewestelijke oplossing werd ten
dele gerealiseerd toen de Provincie
Noord-Holland, met goed koopmanschap

Kunstmatige infiltratiein deAmsterdamse duinen volgens Rapport 1948.

Afb. 9 - Zoetwaterzak in deAmsterdamse duinen.
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gewapend, bereid kon worden gevonden om
samen met de gemeente Amsterdam de
Watertransportmaatschappij RijnKennemerland (WRK) op te richten, voor
levering van voorgereinigd Lekwater ter
infiltratie in beide duinwaterwinplaatsen en
voor levering van industriewater aan
Hoogovens en de papierfabrieken van Van
Gelder. Hoogovens had wat moeite zijn
uiteindelijke waterbehoefte te bepalen, 6of
7 miljoen m 3 /jaar, maar toen deze reeds
enkele jaren later op 37 miljoen m3/jaar
werd vastgesteld, was het nodig een tweede
transportleiding aan te leggen (WRK II).
De provincie nam hieraan niet deel, doch
realiseerdezijn reedslangbestaande plannen
voor winning en directe verwerking van
IJsselmeerwater te Andijk. Extrapolatie van
de groei in de waterbehoefte gedurende de
jaren zeventig leidde tenslotte tot aanleg van
een derde transportleiding (WRK III).
Ditmaal deed Amsterdam niet mee, terwijl
nu als bron het IJsselmeerwerd gekozen.
Helaas nam na 1975 het waterverbruik bijna
niet meer toe, maar hopelijk kan voor de
overtollige capaciteit alsnog een goede
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bestemming worden gevonden. Overigens
paste het Provinciale Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland een eigen infiltratiesysteem
toe, het water werd met vijvers in de grond
gebracht en teruggewonnen met een groot
aantal verticale putjes.
Volledigheidshalve moet nog worden
vermeld dat in dejaren zeventig nog twee
kleine werken van kunstmatige grondwateraanvulling indeduinen werdgerealiseerd, op
Goeree Overflakkee en op Schouwen
Duiveland.
5. Terugblikken en vooruitzien
Terugblikkend op de ontwikkeling van de
duininfiltratie in Nederland, valt op dat de
plannen goed waren doordacht, doch
experimenteel slecht waren onderbouwd.
Verschillende redenen kunnen daarvoor
worden aangevoerd, de stormachtige
ontwikkeling van het waterverbruik na de
tweede wereldoorlog die tot haast maande,
de zuinigheid van de waterleidingindustrie
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ontleend, doch deze sloeg op totaal andere
omstandigheden met een betere grondstof
doch een veel grover pakket.
Gelukkig stond hier doortastendheid en
wilskracht tegenover. De civielingenieurwas
toen ook al niet voor één gat te vangen;
belangrijke beslissingen werden snel
genomen. Toen bij nader onderzoek bleek
dat in het Amsterdamse infiltratiegebied een
veenlaag voorkwam die mogelijk de waterbewegingzou kunnen verhinderen, werd kort
en goed besloten deze te verwijderen.
Het resultaat waseen (tijdelijk) maanlandschap, dat overigens alleen in nachtmerries
voorkomt. Van dit veen werd overigens als
nadeel verwacht dat het langstromende water
anaëroob zou worden en ijzer uit de bodem
zou oplossen. Nu zijn we blij dat hiermede
het nitraatgehalte van het rivierwater tot een
fractie wordt gereduceerd. Inderdaad het
leven was toen eenvoudiger. Nederland was
nog tearm om zich veel om het milieute
bekommeren, de stijging van de welvaart
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11- Kunstmatige infiltratie in de Leidse duinen.

van toen, die geen gulden spendeerde
wanneer dit niet strikt noodzakelijk was en
tenslotte deomstandigheid datindietijd niet
alleen brood maar ook bakstenen waren
gerantsoeneerd. Dit ontbreken van
experimentele resultaten klemde des te meer
omdat tussen de bedrijven grote animositeit
bestond en van uitwisseling van gegevens
geen enkele sprake was. Integendeel, zulke
gegevens waren een streng bewaard bedrijfsgeheim dat aan niemand mocht worden
verklapt.
Het ontwerp van de Haagse snelfilterinstallatie inBergambacht berustte
inderdaad op proefnemingen, maar voor de
WRK-installatie inJutphaas waren deze
gegevens niet beschikbaar en moesten
beddikte, korrelgrootte en filtratiesnelheid
op de gisworden gekozen, achteraf gezien
met groot succes. Op grond van proefnemingen stelde den Haag de infiltratriesnelheid vast op 1 cm/uur, maar de waarden
van 2en4cm/uur van Amsterdam en het
PWN waren door optimisme ingegeven.
De minimaal noodzakelijke verblijftijd in de
ondergrond was aan Duitse literatuur

maakte bestuurderen bereid om snelle
beslissingen tenemen en vijf jaar was
voldoende om grote werken terealiseren,
een periode die met de inspraak van Jan en
Afb.

alleman thans tot vijftien jaar is uitgelopen.
De toekomst had ook geen geheimen.
In 1940 raamde Amsterdam het waterverbruik inhet jaar 2000, 60jaar later,op
86 miljoen m 3 /jaarenin 1948werdalleen de
mogelijkheid van een verdere groei tot
95 miljoen m 3 /jaar hieraan toegevoegd.
Slechts gedeeltelijk ishet met de duininfiltratie anders gelopen dan destijds was
voorzien, over het algemeen hebbende
werken aan de gestelde verwachtingen
voldaan. In het drogejaar 1959 verslechterde
de kwaliteit van het rivierwater sterk.
De verblijftijd van 60 dagen bleek
onvoldoende om alle reuk- en smaakstoffen
tegen tehouden en aan de nazuivering moest
een behandeling met actieve kool worden
toegevoegd. Voor de stijging van de
grondwaterstanden en het optreden van
vochtige duinvalleien werden de duinwaterleidingbedrijven aanvankelijk geprezen,
maar toen indejaren zeventig het
fosfaatgehalte van het rivierwater omhoog
schoot en insmalle laaggelegen stroken langs
de infiltratiemiddelen een massale groei van
brandnetels optrad, roerden onze milieuvrienden zich energiek en waren zeer
vindingrijk om van hun optiek uit gezien
verdere fouten te ontdekken. Te zelfder tijd
zag de WRK zich bovendien geconfronteerd
met een enorme stijging van het motorvermogen van de schepen op het Lekkanaal,
waardoor het slibgehalte van dit water
verviervoudigde eneenvoorbehandeling met
chemische coagulatie, flocculatie en
bezinking noodzakelijk werd. Gelukkig was
deze mogelijkheid voorzien en waren de
hiervoor benodigde terreinen gereserveerd.
Het fosfaatgehalte onder andere van het
voorgezuiverde water ging hierbij tevens
drastisch omlaag. Voorraadvorming in de
duinen wasopgenomen om een selectieve
inlaat van rivierwater mogelijk te maken,

12 - Hydrologie van de kunstmatige infiltratie.
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De winplaats van de duinwaterleiding

verontreiniging van hetoppervlaktewater het
industriële verbruik welblijvend zal
beperken. Kunstmatige infiltratie in de
Nederlandse duinen zal ongetwijfeld nog wat
toenemen, doch slechts in bescheiden mate.
De in de rijke jaren sterk gegroeide
belangstelling voorhet milieu,hebben enkele
natuurminnaars tot de wensdroom gebracht
om de waterleidingbedrijven uit de duinen te
verdrijven, met alsalternatief kunstmatige
infiltratie in het pleistocene pakket.
Aanvulling zowel alsterugwinning moeten
nu met verticale putten geschieden, terwijl
voorraadvorming wordt verkregen door het
zijdelings en omlaag verplaatsen van het
zoet-zoutwatergrensvlak. Putinjectie is
thans wel een technisch nagenoeg opgelost
probleem, doch aan het gebruiken van de
gevormde voorraad zijn nog tal van
onopgeloste moeilijkheden verbonden en
aan deze mogelijkheid mag dan ook alleen
worden gedacht wanneer de bruikbaarheid
met enkele proefprojecten op bedrijfsschaal
afdoende is gebleken.
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Afb. 14- Verblijftijdverdeling inde Amsterdamse
dtiinwaterwinplaats.

Afb. IJ - Infiltratie inde Amsterdamse dtiinwaterwinplaats.
Durchlaufzeit des infiltrierten Flusswassers in d
(Dränwasserertrag 6.2 m'/nV/Tag)

maar vooral voor de kans van breuk in de
enkele transportleiding, die uit nog
onbeproefde buizen van voorgespannen
beton was samengesteld. Met deze spanbetonbuizen werden weinig moeilijkheden
ondervonden, maar onvoorzien waren de
regelmatig terugkerende vergiftigingen van
het rivierwater, overigensook eengevolgvan
de ontwikkelingen in de scheikundige
analyse. Toen de trihalomethanen bekendheid verwierven, maakte de biologische
zuivering van de ondergrondse stroming het
tenslotte mogelijk om - bij wijze van proef—
van een veiligheidschloreringaf te zien.
Wat het toekomstige drinkwaterverbruik
betreft, valt weinig met zekerheid te zeggen.
De Nederlandse zuinigheid en de ongunst
van het klimaat maken een betekende
stijging van het huishoudelijk verbruik
onwaarschijnlijk, terwijl de wet op de
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