De bedrijfsmatige aspectenvandedrinkwaterbereiding metbehulpvan
oppervlaktewaterwinning enkunstmatige infiltratie
Voordracht uit de 37e vakantiecursus indrinkwatervoorziening 'Bedrijfsmatige aspecten van winningen zuivering', gehouden op Uien 11 januari 19KSaan deTH Deltt.

Er bestaan op aarde landstreken, waarop de
zogenaamde scheppings-legende van
toepassing is.Landstreken, die hun zeer
bijzondere bekoring ontlenen aan vroegere
zuinigheid van de Schepper van hemel en
aarde.
De Schepper hield immers uit voorzichtigheid, om niet tekort tekomen,een aantal van
de meest kostbare bouwstenen in reserve.
Toen ten tijde van het einde der schepping
bleek, dat nergens tekorten optraden en er
mitsdien een hoeveelheid uiterst waardevol
materiaal onbenut over dreigde te blijven.
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besloot de Bouwer van hetaldeze bijzondere
bouwstenen alsnog op enkele uitverkoren
plaatsen in het werk te brengen. Daar waar
dit geschiedde ontstond een landstreek van
bijzonder bekoorlijke schoonheid, met als
kenmerken ruimte, eenvoud, verscheidenheid
en natuurlijkheid: een kleinschalig dynamisch
landschap rijk aan vele gradiënten.
Het duinlandschap langsde Westeuropese
kust en met name langsde Hollandse kustis,
gemeten in de geologische wordingsgeschiedenis der aarde, kort geleden ontstaan en
draagt alle kenmerken van deze legende.
Niet alleen bovengrondsmet flora en fauna als
coryfeeën, maar evenzeer ondergronds met
een heel bijzonder watervoerend pakket, dat
na het ontstaan der duinen alshet ware
voorbestemd wastot hetdragenvaneen (door
de opvallende neerslag gevormde) drijvende
zoetwatervoorraad van bijzonder goede
kwaliteit: een lokale omvangrijke zoetwatervoorraad drijvend op het omringende
onderaardse zoutewater.Geenwonder,datin
de 19eeeuw de toen opkomende centrale
drinkwaterleidingen van westelijk Nederland
zich daarop stoelden. Het vervolg van dit
recent historisch verhaal isbekend: het toch
beperktevermogen vanhet duinwaterkapitaal
en de daarop gepleegde roofbouw met
verdroging en vooral verzouting alsgevolg
noopten tot meer dan alleen duinwaterwinning: hetbracht invrijwel allegevallen,om
tot het benodigde veilige vermogen van de
drinkwatervoorziening van het westen des
lands te komen de kunstmatige infiltratie als
obligate begeleider van de duinwaterwinning
en zulks met een zogoed mogelijk geselecteerde en zo ver mogelijk voorgezuiverde
hoedanigheid oppervlaktewater, afkomstig
van de Nederlandse rivieren.
Dat isde projectbeschrijving voor mijn
onderwerp: een rivier, een voorzuiverend
procesbekken ofietsdergelijks,eeninlaat,een

verdere voorzuivering, een transportsysteem
van de rivier naar de duinen, een bevloeiingssysteem indeduinen,eenvoldoendelangenin
de tijd bij voorkeur gespreid ondergronds
verblijf van het geïnfiltreerde water terjuiste
conditionering en tenslotte een terugwinning
daarvan en een aansluitende en daarop
afgestemde zuivering tot drinkwater.
Totaal genomen een drinkwaterbereiding
met een vrijwel geheel natuurlijke
procesvoering.
Sta mij toe bij mijn verdere beschouwingen
het Haagse systeem van werken als specimen
te bezigen alwas het alleen maar vanwege het
feit, dat het van ouds heeft moeten woekeren
met de kleinste ruimte aan middelen
(een duingebied van noggeen 2.000 hectaren)
en de grootste maatschappelijke druk op deze
prised'eau.Anderesystemen van kunstmatige
infiltratie elders zijn daaraan in belangrijke
mate analoog, zijhet uiteraard met varianten
in de details.
Met mijn zoeven gemaakte opmerking, dat bij
het onderwerpelijke systeem van
drinkwatervoorziening, en met name bij het
Haagse systeem, om een vrijwel uitsluitend
natuurlijke procesvoering gaat ben ik
aangekomen bij het hoofddoel van deze
voordracht, te weten het bespreken van de
sterke en zwakke punten van deze
bereidingswijze van drinkwater. Ongetwijfeld
is het doen steunen van een drinkwaterbereiding op natuurlijke processen aan te
merken alseen sterk punt: natuurlijke
processen zijn immers van huis uit stabiel,
billijk en veilig.
Laat ik proberen enige afstand te nemen ter
objectieve beoordeling van mijn onderwerp.
maar
de Franse wijsgeer Diderot
(17 13-1784) zegt 'afstand iseen promotor
der bewondering': ik ben dus bij voorbaat
verontschuldigd en u bent gewaarschuwd.
Voor een zojuist mogelijk begrip van de
sterke kanten van het systeem resumeer ik
vooraf gaarne nog even de technisch-wetenschappelijke aanreikingen, die in het
verleden werden gedaan teneinde te komen
tot een zo sterk mogelijke en zo vernuftig
mogelijke opzet van een en ander. Ik noem u
er drie:
1. Het anno 1829door James Simpson van
de Londense Metropolitan Water Board
doen aanreiken van de bijzondere betekenis,
de grote kracht vandelangzame zandfiltratie
en de spelregels daarvoor.
2. Het eind jaren twintig door de Duitser
Scheelhaase —bij onderzoek met het
infiltreren van water uit de Main nabij
Frankfurt - ontdekken en aanreiken van de
grondbeginselen van de voorwaarden voor
de vereiste ondergrondse verblijftijd bij
kunstmatige infiltratie.
3. Het indejaren dertigdoorde Nederlander
Gurck —destijds adjunct-directeur en later

directeur van de Duinwaterleiding van
's-Gravenhage; initiator ook van het Haagse
rivier-duinplan - ontdekken van het juiste
spel met de benthos, de sublaag, die zich bij
open filtratie op de bodem van de
duinpannen ontwikkelt, die in verrassend
hoge mate actief bijdraagt aan het
biochemisch zuiveringsproces en die,mits de
inzijg-snelheden een bepaalde maximumwaarde (rond 1 cm per uur) niet overschrijden, doorlatend blijft en dan niet op
termijn verstopt.
Alsik thansmag komen toteenoverzicht van
de sterke kanten van het systeem, dan zijn
daarvan de volgende te noemen:
1. Eenjuist opgezette kunstmatige infiltratie
in de duinen biedt de mogelijkheid tot een
meer dan decimale vergroting van het
natuurlijk leveringsvermogen van het
betrokken gebied.
2. Het laat een sterk gefaseerde uitbreidingsmogelijkheid toe.
3. Het draagt bij tot een beteugeling van de
verzouting van de ondergrond en van de
zoute kwelstroom van de Noordzee naar het
lage Hollandse polderland.
4. De verschillende zuiveringsprocessen, die
zich bij het verblijf in de duinpannen en in de
ondergrond afspelen en waarbij verschillende
hydrochemische zones te onderscheiden zijn,
geven totaliter een dusdanig effect, dat—
uiteraard op voorwaarde van aanvaardbare
hoedanigheid van het teinfiltreren water-de
oorspronkelijke en terecht veel geprezen
kwaliteit van het uit de duinen bereide
drinkwater dicht wordt benaderd.
Het laatstgenoemde punt kan uit een aantal
sub-species,dieiedervoorzichwederom een
sterke kant vertegenwoordigen, worden
verklaard.
Ik moge u daartoe noemen:
4.1. Vooral bij een ruime differentiatie van
de verblijftijden treedt een welkome
afvlakking en demping van de zogenaamde
macroparameters op (dit betreft dus de
zoutionen, pH, geleidingsvermogen, gehalte
aan stikstof- en fosforverbindingen.
zuurstofgehalte, temperatuur, kleur, smaak
en dergelijke).
4.2. De gehalten aan organische stof worden
met tientallen procenten verlaagd.
4.3. Anorganische microverontreiniging
(zoals zware metalen) wordt goed tot zeer
goed verwijderd zonder ook maar enige
waargenomen doorslag of hermobilisatie.
4.4. Bacteriën en virussen worden met 3à4
log-eenheden bestreden. Deze bestrijding
gaat het snelst en het meest effectief bij die
bacteriologische elementen, die indicatoren
zijn van de faecale verontreinigingen.
4.5. Hoewel wat de organische microverontreinigingen betreft (waarbij het zoals
bekend om vele duizenden stoffen gaat, die
overigens niet alle even relevant zijn voor de
gezondheid van de consument van drink-
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water) geen algemeen geldende conclusies
zijn te trekken ten aanzien van verwijdering
daarvan bij duininfiltratie, mag toch gelden,
dat de meerderheid van de individuele
stoffen voor 60 tot 90 procent wordt
verwijderd.
Voor een gedetailleerde opsomming van de
kwaliteitsveranderingen bij kunstmatige
infiltratie verwijs ik naar de zogenaamde
Wirdu-rapporten, die onder leiding van
prof. dr. ir. Huisman werden opgesteld, naar
de rapporten van de KIWA Commissie
Infiltratie, naar een recentelijk gehouden
lezing door ir.J. van Puffelen te Heemskerk
(op 12september 1984,H 2 0 (18) 1985,nr.3)
en naar het binnenkort verschijnende
zogenaamde basisrapport over al deze
materie van de zijde van het KIWA.
Het volgendevijfde sterkepunt is ongetwijfeld
een gevolg van de zoeven onder de punten
4.1. tot en met 4.5.vermelde effecten, het
luidt:

Als ik thans met umag komen tot een
overzicht van de zwakke, respectievelijk
zwakkere punten van het systeem en een
vermelding van de aandacht, die daaraan
voor een zo goed mogelijke bedrijfsvoering
dient te worden besteed, dan noem ik ude
volgende aspecten:
1. Het eerste aspect betreft de onzekerheden en wispelturigheden, die elke rivier,
stromend door dichtbevolkte en geïndustrialiseerde landstreken nu eenmaal aankleven
en die voor ongewenste verrassingen kunnen
leiden voor de hoedanigheid van het
rivierwater alsgrondstof. Een zo goed
mogelijke remedie daartegen kan worden
verkregen, door via een internationaal
meetnet annex een alarmsysteem gedurigeen
zo helder mogelijk beeld te hebben omtrent
de te verwachten hoedanigheid van het in te
nemen water, een bijzondere taak, waarvoor
zoals bekend de waterleidingorganisatie
RIWA zich inzet.

5. Toxiciteit enmutageniteit, indien inhette
infiltreren water voorhanden, kunnen bogen
op sterke, dat wil zeggen vrijwel algehele
verwijdering. Dit isgebleken uit testen met
forelleneieren en uit testen met bacteriën
van Salmonella stammen volgens Ames.
(De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat dit
onderzoek weliswaar nog in de kinderschoenen staat).
6. De ondergrondse, viainfiltratie verkregen
en te onderhouden, zoetwatervoorraad
schept inhet algemeen goede overbruggingsmogelijkheden in geval van tijdelijke
onderbreking van de aanvoer van infiltratiewater en schept daarmee in beginsel tevens
een mogelijkheid tot selectieve inname van
water in het duingebied.
7. De onder 6. beschreven ondergrondse
voorraad aan drijvend zoetwater bevindtzich
onmiddellijk nabij het stedelijk voorzieningsgebied, hetgeen een veiligheidsfactor van
belangrijk gewicht inhoudt.
8. Ook de omstandigheid, dat deze berging
en ook de gehele procesvoering ineen schoon
en beschermd milieu tot stand komt, dat
zoveel mogelijk in afzondering verkeert van
nadelige (verontreinigende) samenlevingsinvloeden vormt een veiligheidsfactor van
bijzondere betekenis: 'het biedtschoon water
uit een schoon milieu'.
Hiermede de sterke kanten afsluitende wilik
opmerken, dat in mijn betoog terloops reeds
een bijzonder aandachtspunt de revue
passeerde.' Dit betreft deomstandigheid, dat
—wil men voldoen aan de wensde infiltratiepannen nimmer te hoeven schoonmaken men de inzijgsnelheden kleiner moet houden
dan 1 cm/uur, heteen door een juiste
afstemming op elkaar van infiltratiepannen
en middelen tot terugwinning van het
geïnfiltreerde water kan worden bewerkstelligd: een kritisch punt derhalve bij het
ontwerpen van het duinwaterbedrijf.

Ook kan daarbij gebruik van een eigen
laboratoriumvaartuig als 'waakhond' van
bijzonder nut zijn. De Haagse 'Arnold J.',
enkele jaren geleden door ir.Gurck met zijn
voornamen gedoopt, isdaar een voorbeeld
van.
2. Het tweede aspect betreft de maatschappelijke kwetsbaarheid van de meestal lange
aanvoerlijnen van het voorgezuiverde
infiltratiewater naar de duinen. Zij scheppen
bij voortduring risico's, waartegen men door
de vestiging van goede zakelijke rechten
langs het gehele tracé, tezamen met een
gedurige dat wil zeggen regelmatige en
frequente verkenning vanuit de lucht een
betrouwbaar afweerfront kan opbouwen.
3. Er bestaan, enigermate seizoengebonden,
in de duinpannen en in de voor de inlaatwerken aanwezige langzaam doorstroomde
riviergedeelten, die als procesbekken
fungeren, kansen op storingen van
hydrobiologische aard, waarvan algenbloei
wel de meest extreme boosdoener is.
Beveiliging daartegen kan worden verkregen
door toepassing van middelen tot defosfatering. Als voorbeeld daarvan binnen het
Haagse systeem noem ik ude dosering van
ferrosulfaat via een daartoe aangelegde
zinker, begeleid door een tweetal luchtbelschermen, in het bovcnstroomse deel van het
Andelse Bekken (de Afgedamde Maas) nabij
het dorp Veen.
Voor het volgen van deze preventieve
procesvoering bewijst het laboratoriumvaartuigzijn goedediensten tezamen met, op
gezette tijden, als kikvorsmannen ingezet
laboratoriumpersoneel onder meer ter
onderwater-inspectie van bodemslib, annex
flora en fauna.
4. Het in wezen labiele hydrologische zoetzout evenwicht in de ondergrond der duinen
schept met name gedurende overbruggingsperioden, wanneer uitsluitend op de in het

duin opgeslagen zoetwatervoorraad moet
worden geteerd risico's van lokale verzouting.
Ter beteugeling van dit gevaar dienen de
winningsmiddelen. die dan het werk moeten
doen. zo oordeelkundig en zo gespreid
mogelijk te zijn ontworpen en zo ook bij de
produktie te worden ingeschakeld.
5. De grote kwetsbaarheid van het duingebied als natuurgebied vormt één van de
maatschappelijk meest gevoelige punten van
het systeem. Ik komdaarop terafronding van
deze voordracht nog afzonderlijk terug.
6. In het verlengde van het onder punt 4.
genoemde risico van lokale verzouting dringt
zich voor tijden van langdurige tegenspoed,
bijvoorbeeld onder oorlogsomstandigheden,
nog de vraag op van de mate waarin alsdan
wederom roofbouw op de duinwatervoorraad mag worden gepleegd bij
gedwongen langdurige onderbreking van de
aanvoer van rivierwater. Onder die
omstandigheden geldt zekerhetdevies 'nood
breekt wet', maar oordeelkundig beheer van
de dan dubbel kostbare duinwatervoorraad
zal onder die omstandigheden zeker een
nauwgezette rantsoenering vergen, wil men
op die voorraad een ruim aantal jaren veilig
kunnen teren.
7. Hoewel de ervaringen met het Haagse
systeem sinds 1955opgedaan uitermate
gunstig zijn gebleken, gebiedt de eerlijkheid
mij te vermelden, dat tot een mogelijk
zwakke kant mag worden gerekend het
gegeven, dat het duingebied alszuiveringsmassief niet per séeen universeel filter met
een oneindig lange looptijd behoeft te zijn,
waardoor op den duur een zekere mate van
verzadiging, of zo uwilt vervuiling, zou
kunnen optreden en de zuiveringseffecten
ten dele uitgeput zouden kunnen geraken.
Uiteraard zou zulks tot gevolg hebben, dat
ofwel de voorzuivering ofwel de nazuivering
en eventueel zelfs beide zouden moeten
worden aangepast.
Het betreft hier een mogelijk zwakke kant
waarvan evenwel in rond 30jaar van
intensieve exploitatie nog niets ten nadele
van het systeem is gebleken.
Tenslotte een beschouwing van de randvoorwaarden, die het mogen gebruiken van
een uitermate kostbaar en evenzeer
kwetsbaar natuurgebied voor de drinkwatervoorziening stelt, opdat deze gevoelige
zwakke kant maximaal dat wil zeggen zo
goed mogelijk wordt afgedekt.
De essentiële voorwaarde daartoe is mijns
inziens, dat het betrokken waterleidingbedrijf
te allen tijde kan beschikken overeen stafvan
deskundig personeel,zulksnietslechtsophet
stuk van de waterleidingtechniek alszodanig
annex hydrologie, chemie, bacteriologie en
hydrobiologie, maar vooral ook met groene
vingers voor een juist en wijs beheer van het
terrein, waarin inhet Haagsegeval- ikzeihet
reeds —op een uitermate klein gebied (nog
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geen 2.000 hectaren) een veelheid van
functies elkander ontmoet. Het isdan de
kunst, waar verscheidene belangen
aanspraak maken ophetzelfde gebied,opdat
éne grondgebied dezeverschillende belangen
gezamenlijk tot hun recht te laten komen.
Om met Shakespeare's Hamlet te spreken:
T h a t ' s the question for to be or not to be'.
Er zijn in de Haagse duinen van Meijendel
vijf belangen in het geding: kustverdediging,
waterwinning, natuurbehoud, wetenschappelijk veldonderzoek en openluchtrecreatie.
Al deze belangen leiden tot een zekere
verweving in dier voege, dat op het ene punt
van het terrein meer de nadruk valt op één
bepaalde functie en elders op een andere.
Maar als het goed wordt gedaan, isdeze
verweving dusdanig kleinschalig en wat de
grenzen tussen de onderdelen betreft zo
geleidelijk, dat de argeloze bezoeker het
gebied toch alséén geheel ervaart. Van de
genoemde functies isde kustverdediging
primair. Hoewel men krachtens bestemming
zou kunnen verwachten, dat overigens de
waterwinning prioriteit heeft, dient het
beheer erop gericht te zijn het natuurbehoud
als een aan de waterwinning nevengeschikt
belang te zien. Alle andere functies zijn dan
aan deze twee ondergeschikt. Bij dit al zijn
wetenschappelijke begeleidingen deskundige
bestaffing van het bedrijf nodigvoor het doen
verkrijgen van de gevoelige groene vingers
om de behartiging van natuurbehoud en
recreatie in hun onderlinge verwevenheid,
alsook en vooral het spanningsveld tussen
waterwinning en natuurbehoud, dat door
uitvoering en exploitatie van infiltratiewerken
wordt geschapen, met deskundigheid en wijs
beleid tegemoet te kunnen treden. Alsdan
kunnen aldieverschillende functies dooréén
instantie, het verantwoordelijk waterleidingbedrijf, vanuit één centraal gezichtspunt

Een kunstmatig ontstaan duinmeer bij Den Haag.
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tegen elkaar worden afgewogen. Alsdan
geschiedt de uitvoering van de beheerstaken
op de zo noodzakelijke natuurbewuste wijze.
Het door de Duinwaterleiding van
's-Gravenhage recentelijk uitgebrachte
'Beheersplan Meijendel 1983'beschrijft hoe
een dergelijk beleid in concreto op termijn
kan worden gevoerd. Het resultaat daarvan
zal kunnen zijn, dat de invloed van de
technische mensenhand in het terrein zo min
mogelijk zichtbaar zal blijven, dat een
zorgvuldige peilbeheersing de natuurlijke
jaarlijkse gangdergrondwaterstanden zoveel
mogelijk zal bevorderen en dat, mede door
het onaangetast laten van een aantal
natuurkernen binnen het totaalgebied, een
zo optimaal mogelijk ecologisch voorwaarden scheppend beleid wordt gevormd.
Overigens gebiedt ook hierdeeerlijkheid mij
te zeggen, dat waterwinning en natuurbehoud
niet altijd elkanders tegenpolen zijn.
Integendeel, waterwinning isbij herhaling
het enigafdoende schildgebleken, waarmede
perfide aanslagen op de natuur konden
worden afgewend: de onteigening van de
terreinen Meijendel, Kijfhoek en Bierlap in
de jaren twintig en de verijdeling van de
aanleg van een autosnelweg door datzelfde
gebied begin jaren zeventig zijn daarvan
frappante voorbeelden.
De Engelse humanist en jurist Francis Bacon
(1561-1626) waséén der meest beroemde
essayisten (al ligt Bacon's voornaamste
betekenis nochtans in de wijsbegeerte): zijn
essaysverlenen hemeen belangrijke plaatsin
de Engelse letterkunde en zelfs inzo sterke
mate, dat hij wel voor de schrijver van
Shakespeare's werken is gehouden.
In verschillende opzichten zijn opvattingen
van Francis Bacon het kader van deze korte
voordracht van belang. Als mede-grondlegger van de nieuwere wijsbegeerte richt hij

zich op een nieuw wetenschappelijk ideaal,
waarbij de ervaring en de inductie de
grondslag vormen van het kennen. Bacon
maakt zich daarmede tot de pionier van de
moderne inductieve methode en tot
baanbreker op het gebied van de logische
systematisering van de wetenschappelijke
procedure. Niet verwonderlijk dan ook, dat
zijn belangrijkste boek uit 1605 'The
advancement of learning' (de vooruitgang
van de wetenschap) inmenig opzicht
merkwaardig modern aandoet: de
wetenschap houde zich aan de natuur, zo
luidt het aldaar en stellig isdit een
grondgedachte die binnen deze voordracht
past. Een bijzonder aan tebevelen wikkel om
de materie van vandaag vormen echter zijn
woorden 'natura parendovincitur': de natuur
wordt beheerst door haar te gehoorzamen.
De natuur moet zichzelf kunnen ontplooien;
het ingrijpen van de mens zal slechts een
leiden van de natuurlijke processen met zich
mogen brengen en niet een verbeten strijd
daartegen.
Met dit wachtwoord 'natura parendo vincitur'
moge ik deze voordracht besluiten.
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Vijftien miljoen voor
mestonderzoek
Overheid en bedrijfsleven geven dit en
volgend jaar vijftien miljoen gulden extra uit
voor onderzoek naar oplossingen voor het
mestoverschot in de landbouw. Het Rijk
neemt tweederde van dat bedrag voor zijn
rekening, het landbouwbedrijfsleven de rest.
Landbouwschap en minister Braks van
Landbouw en Visserij hebben hierover
overeenstemming bereikt. Het bedrijfsleven
zal het geld bijeen brengen door een extra
heffing op mengvoer. Het Landbouwschap
heeft zich op het standpunt gesteld dat het
onderzoek zichmoet richten opinde praktijk
bruikbare oplossingen. (ANP)

Meerderheid Brabantse Staten
vóór kerncentrale Moerdijk
Een meerderheid in de Provinciale Staten
van Noord-Brabant isvóór de bouw van een
kernenergiecentrale op het industrieterrein
Moerdijk namelijk de fracties van CDA en
VVD. PvdA en klein links zijn tegen.
GS had gevraagd in te stemmen met de
eventuele bouw van een of meer kerncentrales op Moerdijk. Het college zelf heeft
hier alja tegen gezegd. Het loopt daarmee
vooruit op een discussie in het parlement en
dat is bewust gebeurd, zo blijkt uit een
toelichting op het concept-voorstel. GS wil
de Haagse colleges vroegtijdig laten weten
hoe Brabant overdeze kwestiedenkt. (ANP)

