Duininfiltratie: invloedopbalansenconcentratiesvan voedingsstoffen

1. Inleiding
Vochtige duinvalleien - oorspronkelijk
ongeveer één derde van het duingebied
vormend - herbergen van nature een zeer
diverse vegetatie van vaak zeldzaam
geworden plantesoorten [Londo. 1971;
Bakkeretal., 1979;Westhof et. al., 1970].
Het kenmerkende grondwaterregime - een
gelijkmatige peilfluctuatic en lage
stroomsnelheid van het grondwater—en
daarbij een laag aanbod van nutriënten
(voedingsstoffen) zijn in de natuurlijke
situatie de oorzaak dat veel zeldzame en
gevoelige soorten zich permanent in de
duinvalleien kunnen handhaven.
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Bij duininfiltratie verandert deze situatie
drastisch. Het in de duinen geïnfiltreerde
rivierwater bevat namelijk aanzienlijke
hoeveelheden voedingsstoffen die in de
oorspronkelijke situatie beperkend waren
voor de plantengroei. Alsgevolg hiervan
blijken in infiltratiegebieden nog slechts
nutriëntenminnende plantesoorten voor te
komen die een authentieke - min of meer
nutriëntenmijdende - vegetatie uitsluiten.
Niet alleen langs de oevers van infiltratieplassen maar ook elders in het duingebied, in
zogenaamde kwelgebieden. lijken de van
infiltratie afkomstige voedingsstoffen door te
dringen, met een zelfde gevolg voor de
vegetatie [Londo, 1975;Van der Werf,
1974; Van Dijk, 1984].
In dit artikel wordt getracht aan te geven hoe
groot de invloed van duininfiltratie isten
opzichte van een situatie zonder infiltratie.
Voor drie infiltratiegebieden wordt een
stoffenbalans opgesteld. Aan de hand van
gegevens van drie grondwater-meetraaien
wordt in één van deze infiltratiegebieden
nagegaan hoe het infiltratiewater zich in het
gebied verspreid. Tenslotte isdoor metingen
in kwelplassen in de drie infiltratiegebieden
nagegaan in hoeverre de belangrijkste
plantenvoedingsstoffen zich onder invloed
van infiltratie verspreid hebben.
* Afdeling Milieubiologie, Rijksuniversiteit te Leiden.
** Ex-medewerker TNO-studiegroep Vochtige Duinvalleien, nu werkzaam bij Staatsbosbeheer.
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aanzienlijk boven die van het oppervlaktewater van niet geïnfiltreerde duingebieden
liggen.

2. Het trofïeniveau van oorspronkelijke
vochtige duinvalleien
Van nature isin duinvalleien een mesotroof,
plaatselijk zelfs oligotroof milieu, aanwezig.
Lokaal kan voedselverrijking plaatsvinden,
bijvoorbeeld door inwaai van organisch
materiaal vlakbij zee,door vestiging van
meeuwenkolonies en onder invloed van
nabijgelegen struwelen en bossen.
Aan de hand van eigen monsternames en
analysesplusgegevens uitdeliteratuurzijnin
tabel Ivoor de belangrijkste groeibeperkende nutriënten [Willis, 1963]
waarden gegeven van de concentratie en de
belasting in duingebieden zonder infiltratie.
De invloed van de luchtverontreiniging isin
deze waarden meegenomen.

De gehaltes van ortho-en totaal fosfaat inhet
infiltratiewater worden bij voorzuivering
zodanig lagerdat zevergelijkbaar zijnmet die
van oppervlaktewater van niet geïnfiltreerde
duingebieden. De nitraat-en kaliumgehalten
blijven echter ook dan aanzienlijk lager.
De belasting
Bij een beoordeling van het effect van
infiltratie op hetduinmilieu isde concentratie
van stoffen slechts van beperkt belang, veel
informatiever isde totale hoeveelheid van
een stof die per tijdseenheid wordt
aangevoerd.
Voor de drie hiervoor genoemde infiltratiegebieden isin tabel III voor het eigenlijke
infiltratiegebied deze belasting berekend.
Onder het eigenlijke infiltratiegebied wordt
het gebied tussen infiltratiebekkens en
winningsmiddelen verstaan. Voorde
Luchterduinen isdit het intensief
geëxploiteerde gebied met kanalen endrains,
voor Berkheide en Mijendal wordt hiervoor
de helft van het totale duingebied gerekend.
Vergelijking met tabel I,leert dat de
belasting in alle gevallen enkele tot vele
tientallen malen groter isdan die van niet
geïnfiltreerde duingebieden.

3. De aanvoer vannutriënten bij infiltratie
Een eerste indruk betreffende de mate
waarin de aanvoer van voedingsstoffen bij
duininfiltratie verandert, iste verkrijgen aan
de hand van de concentratie van het in de
duinen ingelaten, nu voorgezuiverde rivierwater. In tabel II iseen overzicht gegeven
voor de drie infiltratiegebieden tussen
Zandvoort en Scheveningen.
Vergelijking van deze waarden met die van
open water uit tabel Ileert dat in de periode
voor de start van de voorzuivering de
concentraties van het infiltratiewater

TABEL I— Concentratie vanmacronutriënten ingrond- enoppervlaktewater plus deaanvoerper eenheid vantijdvan
nutriënten in oorspronkelijke vochtige duinvalleien.
Concentratie bovenste
grondwater (mg/l)

Concentratie oppervlaktewater (mg/l)

oPO„

0 - 0,1 (0.2) '

0-0.05(0.5)

NH]1"

0 , 2 - 0.7(2)

0

NO;
K+

7 - 15

0 - 0 . 5 (3)

1 - 5

1-3

Belastingviade neerslag
(kg/ha • jaar)
0.3 - 13
-38

(5)

1
Tussen haakjes ( )staan zeldzame uitschieters aangegeven.
Bronnen: Bakker, 1981; Vermeulen. 1977: Leentvaar. 1963en 1967: Brinkman. 1978: Van Dijk &Meltzer. 1981.

TABEL 11 - Jaargemiddelde concentraties (mg/l) van debelangrijkste macronutriënten inhetinlaatwatervan
3 infiltratiegebieden.

oPOf

Prol '

Luchterduinen
(Amsterdamse Waterleidingduinen)
1959-1967
1973 vóór voorzuivering
1976 na voorzuivering
1981

0.10
0.76
0.15
0.12

1.86
0.45
0.1 5

Berkheide
1973 (vóór dcfosfateringsproef)
1977(tijdens defosf.proef)
198 1

2,0
1.9
1,9

Meijendel
1965-1968
1975 (vóór voorzuiveringsproef)
1977 (tijdens voorzuiveringsproef)
198 1

-

NO"3

NH4+

13
19
23
18

0,9
0.7

7.1

0,05
0.07

K+

-

8.8
8,6
5,7

9.3

1.5
0.7
1.3

ca. 12.0
ca. 12,0

-

11.0

-

0.19
0.89

0.97

-

13.3
18,3

0,36
0,09

ca. 7.0
6.5

0.26
0.12

0.42
0.24

18.2
14.2

0.15
0.02

5.5
4.5

'P I O , uitgedrukt alsmg P0 4 /l.
Bronnen: Jaarverslagen duinwaterleiding van 's-Gravenhage. Leidsche Duinwater Mijen Gemeentewaterleidingen
Amsterdam; Lips. Bulten & Van Puffelen. 1969; Bakker. 1981.
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Luchterduinen
(AWD)
Berkheide

Meijendel

1974
1977
1981
1974
1977
1981
1974
1977
1981

NO~

NH+
30
1
1

32
70
80

800
1.000
600
200
300
300

K+
300
350
175

22
28
60

300
400
450

26
12
5

800
900
700

26
7
1

250
400
300

15
7
4

5. Verspreiding vanstoffen inruimteentijd
In drie proefgebieden inMeijendel zijn
meetraaien ingericht teneinde aande hand
van gemeten merkstofconcentraties de
eventuele vorming vanregenwaterlenzen te
kunnen constateren. De gemiddelde
afstromingssnelheid vanhetgrondwaterin
deze raaien bedraagt 0,03:0,1en0,3m/d.
In beide laatste proefgebieden stroomt het
grondwater van infiltratiepias naarzee,inhet
eerste gebied vaninfiltratieplas naareenruim
1 km verder landinwaarts gelegen winningssprang. In deafstromingsrichting vanhet
water werden perproefgebied 6 series
stijgbuizen geplaatst over afstanden tot
375 à550meter vande infiltratie-plassen.
Met de stijgbuizen konhetgrondwatermet
intervallen van0,5metertot2,5meter onder
de gemiddelde grondwaterspiegel worden
bemonsterd. Ook kwelplassen dieinde
stroomlijnen lagen, werden bemonsterd.
De gepresenteerde analyses betreffen
fluoride, chloride enkalium (merkstoffen) en
de macronutriënten orthofosfaat en nitraat.
De resultaten hebben betrekking op
bemonstering en analyses tussen juli 1977en
juli 1978. ruim éénjaar nadat de Duinwaterleiding vanLek-water opAndelse Maaswater meto.a. lagere fosfaatgehalten was
overgestapt. De bemonsteringen hadden
maandelijks plaats en de analyseresultaten
zijn totjaargemiddelden omgerekend.
5a. Onderzoek van merkstoffen
Van de drie geselecteerde merkstoffen isde
concentratie inhetinfiltratiewater veel hoger
dan inhet neerslagwater. Het effect van
biogene en bodemchemische processen op
de merkstofconcentratie werd verder
verwaarloosbaar geacht. Doordat de
merkstof-concentratie inhet infiltratiewater
tijdens de bodempenetratie bekend is,kanin
combinatie metde neerslagconcentratie,
afstand tot deinfiltratieplas en snelheidvan
afstroming per bemonstering de relatieve
menging vanhetgrondwater met infiltratiewater worden berekend.
Het chloridegehalte vanhet bovenste
grondwater bleek, bijuitwerking vande
gegevens,testerk overheerst doorinwaaivan
zoutdeeltjes vanuit zeeominde proefgebieden vlakbijzeealsmerkstof gebruiktte
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Afb. I-Hetaandeel vaninfiltratiewaterindebovenste 2,5metergrondwater tenopzichte vandeafstandtotinfiltratieplassen
(berekend op basis vankalium-concentraties). Uit:VanDijk [1984].

kunnen worden. Deveel minder door zoute
inwaai beïnvloede kalium- en fluorideconcentraties geven echter goed overeenkomende resultaten. Slechts in2vande
18 onderzochte punten bleek sprake tezijn
van een zwakke ontwikkeling vaneen
regenwaterlens, waarbij deconcentratiesin
het grondwater binnen 2 meter onder de
grondwaterspiegel metdediepte toenamen
van het niveau vanneerslaggrondwater tot
dat van infiltratiewater. Indeandere punten
blijkt sterke menging vande bovenste
grondwaterlagen optetreden, veel sterker
dan opgrond van dedispersiecoëfficiënt van
zuiver duinzand verwacht zoumogen worden.
Berekeningen van DeGroot [ 1984]
leren dat grootschalige inhomogeniteiten in
de duinbodem zoals overstoven veenlagen,
wortelstelsels vanstruwelen etc.een vrij
volledige menging vanregen- en infiltratiewater inde bovenste 2,5 meter vanhet
grondwater bewerkstelligen. Afb. 1
illustreert deze menging inde bovenste
2,5 meter grondwater.
5b. Hetgedrag vanfosfaat enstikstof
Het gedrag vandemacronutriënten inhet
grondwater zalafwijken vanhetgedragvan
de merkstoffen. Bijdemerkstoffen is het
vrijwel uitsluitend deverdunning met
neerslagwater diedeverandering ten
opzichte vande inputwaarde bepaalt. Bijde
macronutriënten zijn voorts fysischchemische mechanismen, alsprecipitatie,
adsorptie aan bodemdeeltjes en biologische
activiteit alsabsorptie door de vegetatie,
denitrificatie, mineralisatie vanbelang. De
verwachting isdat fosfaat inhet grondwater
vooral deeerste en stikstof vooral door de
tweede set factoren wordt beïnvloed.
Stikstof
In de bovenste 2,5 meter grondwater bleek
steeds dat meer dan 95%vande totale
minerale stikstof uit nitraat bestaat. Het
jaargemiddelde vanstikstof bleek per proef-

gebied sterk metdeafstand tevariëren. Heel
lage waarden werden vooral stroomafwaarts
van kwelplassen aangetroffen. Elders werden
heel hoge waarden gevonden, veel hogerdan
op grond vaninput-concentratie en
verdunning verwacht magworden.
Het lijkt erop dat het methet infiltratiewater
aangevoerde nitraat binnen 100metervande
infiltratieplas grotendeels verdwenenis.
Te denken valt hierbij aan denitrificatie
onder invloed vanmakkelijk oxydeerbaar
organisch materiaal zoals aanwezig inhet
infiltratiewater zelfeninveenbanken indete
doorstromen bodem. Plaatselijk zijn waarden
gevonden diesignificant hoger zijn dan diein
het aangevoerde infiltratiewater.
Een eenduidige verklaring hiervoor isniet
voorhanden. Vermoedelijk zijn biologische
bronnen zoals meeuwenkolonies en
struwelen vanstikstofbindende Duindoorns
hier van belang.
Fosfaat
Evenmin alsde nitraatconcentraties
vertonen de orthofosfaatconcentraties een
gradiënt zoals gevonden voor de merkstof
kalium, een metdeafstand totde infiltratieplassen dalende concentratie inde bovenste
2,5 meter grondwater. Despreiding inde
fosfaatgehaltes blijkt zogroot dat geen
significante afwijkingen vande verwachting
op grond vanalleen verdunning met neerslagwater kanworden aangetoond. Deze
spreiding wordt vooral veroorzaakt door
hoge piekwaarden invoorjaar en zomer.
Het grondwater indemeetraaien vertoonde
plaatselijk (dichtbij deinfiltratieoever inde
twee raaien metdesnelste afstroming)
hogere jaargemiddelde concentraties danhet
infiltratiewater. Ditverschijnsel wordt
geweten aanmobilisatie van fosfaationen
vanuit debodem naarhetindejaren 1977en
1978 door verbeterde voorzuivering veel
fosfaatarmer geworden infiltratiewater (zie
tabel II).
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bevestiging van de waarnemingen in
Meijendel (afb. 1),dat naarmate de
afstroomsnelheid lager isen/of de afstand
groter het aandeel neerslagwater in de
bovenste meters grondwater groter is. De
hogere kaliumgehalten in de plassen van
Berkheide in vergelijking met die in
Meijendel onder overigens dezelfde
stromingsomstandigheden zijn het gevolg
van de hogere concentraties van het
infiltratiewater in het eerste gebied.

6. De waterkwaliteit van kwelplassen
In een aantal kwelplassen, 12in Meijendel,
23 in Berkheide en 8in de Luchterduinen, is
gedurende minimaal één jaar maandelijks
gemonsterd. Van de monsters isonder meer
de kalium-, fosfaat- en nitraat-concentratie
bepaald. De bedoeling was na te gaan in
hoeverre de waterkwaliteit van de kwelplassen samenhangt met die van van het
infiltratiewater.
De te bestuderen kwelplassen werden
dusdanig geselecteerd dat de gemiddelde
diepte 0,5 tot 1,5 meter bedroeg en de
diameter tussen 8en 40 meter varieerde.
Daar de maximale diepte 1,5meter is,mag
worden verwacht dat het merendeel van het
toestromende grondwater afkomstig isuit de
bovenste 2,5 meter die zoals hiervoor is
aangetoond sterk gemengd infiltratie- en
neerslagwater bevat.
In tabel IV zijn de resultaten van het
onderzoek weergegeven.
Kort verwoord zijn de resultaten als volgt.

Nitraat
Slechts inde Luchterduinen kon een gradiënt
van afnemende concentratie bij toenemende
afstand tot de infiltratieplassen worden
aangetoond. In Berkheide en Meijendel
kwam deze gradiënt niet voor, vermoedelijk
omdat andere, fysisch-chemische of
biologische, processen het verdunningsproces overheersen. Dit neemt echter niet
weg dat de oorspronkelijke concentratie, zie
tabel I,sterk wordt overschreden.

Kalium
Tot ruim 300 meter vanaf de infiltratieplassen bleken de kwelplassen in Berkheide
en Meijendel meer kalium tebevatten dan op
grond van aanvoer uit de atmosfeer mocht
worden aangenomen. Per gebied was de
overschrijding van de natuurlijke waarden
minder naarmate het grondwater langzamer
afstroomde en naarmate de afstand tot de
voedende infiltratiepias groterwas.Ditiseen

Orthofosfaat
De gehalten vrij orthofosfaat zijn in de
kwelplassen van Berkheide verreweg het
hoogst, in de kwelplassen van Meijendel het
laagst. In Meijendel zijn de gemiddelde
fosfaatwaarden zelfs niet significant hoger
dan dievan niet-geïnfiltrecrde duingebieden.
Op grond van de met de afstand tot de
infiltratieplassen te verwachten toenemende
verdunning met neerslagwater van het

TABEL IV - Jaargemiddelde concentraties van nutriënten inhet oppervlaktewater indrie infiltratiegebieden.
Uit: Van Dijk [1984].
Gebied en
type plas
Luchterduinen f 76}
inf. plassen
kwelplassen

Berkheide f 77-7«)
inf. plassen
kwelplassen. hoge v 4

kwelplassen, lage v 4

Meijendel ('77-'78)
inf. plassen

Afstand tot
inf.plas(m)

Aantal
bemonsterde Gemiddelde j aargem. concentratie per afstandklasse (mg/l)plassen1
NITRAAT
KALIUM
ORTHO-P 5

0
20-40
50-130

2
3
3

i i

i

0
15-20
70-140
185-230
240-300
20-30
32-60
65-130

0,06 (0.02) 2
0,16(0.14)
0.04 (0.02)
0.09 (0.06)

20.8 (8.5)22
7,2 (3.4)
5.1(1.7)
1.9(2.6)

1
3(4)'
4(7)
3(4)
3(4)

1.14(0.35)
0.98 (0.54)
0.81 (0.66)
0.29(0,14)
0,15 (0,06)

6.9 (3.9)
0.9 (0.2)
1.2(0,6)
2.3(1.4)
0.5 (0.2)

13,6 (1.4) 2
11,9(1,7)
11.2(2.8)
8.1 (3.6)
8.3 (4.5)

4(5)
3(5)
3(5)

0,37 (0,27)
0.20(0,15)
0.12(0.05)

1,4(0.9)
1.2(0,6)
0,8 (0,3)

8.7 (4.4)
4,2(1.3)
3,2(1.7)

7 - 10
?
9
9

0

5(6-10)

0.25 (0.23)

10,0(2,2)

5,1(0.4)

kwelplassen, hoge v 4

46-80
153-235
305-345

4(4-5)
3 (3-5)
2 (2-3)

0.12 (0.02)
0,07(0.015)
0,08 ((),()()())

1.4(1.6)
2.4(1.6)
1.5(1.0)

4,8 (0.6)
2.5 (1.2)
2.0 (0.5)

kwelplassen. lage v 4

46-81)
305-345

2 (2-3)
1

0,06(0,003)
0,07 (-)

0.6(0.8)
0.2 (-)

3,2 (0.8)
1.3 (-)

1
2
3
4

5

tussen haakjes: aantal gebruikte jaargemiddelden alséén of meer plassen gedurende 2jaar zijn bemonsterd
tussen haakjes: standaarddeviatie van het gemiddelde der jaargemiddelden per groep plassen
3°geeft aan dat er geen instroming van infiltratiewater kan plaatsvinden
'hoge v'staat voor hoge afstromingssnelheid van het grondwater (Berkheide: ruim 1 m/dag; Meijendel: 0,1 tot
0,3 m/dag), lage v'voor lageafstromingssnelheid (Berkheide en Meijendel: lager dan 0,05 m/dag)
deorthofosfaatconcentratie bedroegindeinfiltratieplassen vóórverbeteringvandevoorzuiveringen 0,70mg P0 4
(Luchterduinen. 1974)en 0.50 mg P04~~~/1(Meijendel, 1975)

Bronnen: Van Hezewijk, 1984; Van Ommering, 1981; VanderZwan, 1978.

bovenste grondwater kan worden verwacht
dat de kwelplassen die het dichtst bij de
infiltratieplassen liggen, de hoogste fosfaatconcentratie vertonen. De metingen in
Meijendel bevestigen deze verwachtingen
niet. In beide andere gebieden isechter wél
volgens verwachting een significante
negatieve correlatie tussen afstand en
concentratie gevonden.
Wat Berkheide betreft isde afname van de
concentratie met de afstand sterker dan
verwacht op grond van alleen verdunning.
Adsorptie aan de bodem en in mindere mate
opname door de vegetatie kunnen hier een
verklaring bieden voor de extra afname
tijdens de afstroming.
In dit kader iseen aanvullend gegeven dat in
Berkheide tussen 1976en 1978 ineen groot
aantal kwelplassen op 100tot 300 meter
vanaf de infiltratieplassen zeer sterke
toenamen van de orthofosfaatconcentratie
konden worden geconstateerd, terwijl de
dichter bij de infiltratieplassen gelegen
kwelplassen een tamelijk constante en zeer
hoge concentratie vertoonden. Genoemde
toenamen in de grootte-order tot honderden
procenten vonden bij langzame afstroming
tussen 100en 200, bij snelle afstroming
tussen 200 en 300 meter vanaf de voedende
infiltratieplassen plaats (afb. 2). De gradiënt
van de fosfaatconcentratie met deafstand tot
infiltratieplassen werd hierbij afgezwakt. Een
en ander iseen aanwijzingvooreenzichinde
bodem voortbewegend adsorptiefront dat
geleidelijk steeds verder vanaf de infiltratieplassen voortschrijdt.
7. Conclusies
De gegevens van dit artikel maken duidelijk
dat infiltratie van oppervlaktewater ten
behoeve van waterwinning van zeer grote
invloed isop de voedingsstoffenhuishouding
van de duinen.
a. Bij infiltratie isde aanvoer van voedingsstoffen groter, tot tientallen malen zo groot,
dan in een situatie zonder infiltratie.
b. Oók bij vérgaande voorzuivering van het
infiltratiewater zal het voedingsstoffenaanbod veel hoger blijven dan onder
'natuurlijke' omstandigheden.
c. Het isduidelijk dat het optreden van
regenwaterlenzen, drijvend ophet infiltratiewater, een verschijnsel isdat nauwelijks
optreedt. In het freatische grondwater vindt
sterke menging van infiltratie- met
neerslagwater plaats.
d. Samenhangend met constatering c.
bestaat er een gradiënt van een met de
afstand tot infiltratieplassen afnemende
/ctf/Zww-concentratie in freatisch grondwater
en kwelplaswater.
e. In de infiltratiegebieden zijn de nitraatgehalten inzowelgrond- alskwelplaswaterin
het algemeen aanzienlijk hoger dan in nietgeïnfiltreerde duingebieden. Bovendien isin

600

de afgelopen jaren een sterke stijging van
deze nitraatgehalten geconstateerd,
f. In één van de drie bestudeerde infiltratiegebieden (Berkheide) ishet orthofosfaat—
gehalte van het kwelplaswater zeer hoog en
neemt recent nog sterk toe.
8. Discussie en aanbevelingen
De hoge nitraatgehalten in grond- en
kwelplaswater worden in de eerste plaats
aan infiltratieinvloeden geweten. Recente
stijgingen in het kwelplaswater en doorslag
naar de winningsmiddelen hebben als
mogelijke oorzaak een in de loopvan de tijd
afnemende denitrificatie in het grondwater.
Hierbij valt te denken aan het 'opraken' van
de makkelijk oxydeerbare fractie van
organische stof die zich in de doorstroomde
bodem bevindt (veenbanken) en aan
verlaging van de concentratie organische stof
in het aangevoerde infiltratiewater door
verbeterde voorzuivering [o.a. Lips. Bulten
& van Puffelen. 1969], Een heel andere
verklaring zou gevonden kunnen worden in
de toename van natuurlijke stikstofbronnen.
Zo verdubbelde de zilvermeeuwenkolonie in
Meijendel per driejaar gedurende het
grondwateronderzoek [Wanders. 1982]en
breidden de struwelen van de stikstofbindende Duindoorn zich erg uit. Onder
duindoornstruweel worden heel hoge
gehalten van nitraat in het freatisch
grondwater aangetroffen in niet-geïnfiltreerde gebieden (bijv. 73 mgnitraat/l onder
een lysimcter in het Noordhollands Duinreservaat [Stuyfzand. 1984].
Ook onnatuurlijke stikstofbronnen buiten
het duingebied zijn gedurende de infiltratiegeschiedenis toegenomen (bijv. verdubbeling
van de NO x-emissie sinds circa 1960 volgens
Stuyfzand [1984]). De complexiteit van de
cyclus der stikstofmineralen vereist daarom
nader onderzoek om de rol van de infiltratie

nauwkeurig te kwantificeren.
De hoge orthofosfaatgehalten in het kwelplaswater in Berkheide worden, naast de
hoge concentraties in het infiltratiewater,
vooral geweten aan het feit dat het bovenste
watervoerende pakket hier ergdun isen
nauwelijks veenbanken bevat,een gevolgvan
de door de Oude Rijn afgezette vrijwel
aaneengesloten kleilaag onder de duinen. In
dit gebied isechter makkelijker dan bij de
andere infiltratiegebieden weereen vrij
natuurlijke fosfaathuishouding te bewerkstelligen. Voorzuivering van het infiltratiewater tot onder de natuurlijke evenwichtsconcentratie van duingrondwater (0,02 mg
P O 4 / I volgens Oosterhoud et al., 1982) zal
hier een snelle daling van het fosfaatgehaltc
in de kwelgebieden tot gevolg hebben omdat
er geen nalevering uit veen plaatsvindt.
Bij infiltratie zal echter zelfs bij de best
denkbare voorzuivering de stroomsnelheid
van het grondwater op veel plaatsen
onnatuurlijk hoog blijven zodat door hoge
nutriëntbelastingen ruigtevegetaties in en
langs kwelplassen en -moerassen in stand
blijven. Voor het natuurbeheer van het
duingebied zal de voedingsstoffenbalans van
het bovenste grondwater hersteld dienen te
worden. Daartoe zijn andere zuiveringstechnieken dan oppervlakte-infiltratie
noodzakelijk. Goede perspectieven als
alternatieve duinwater-winmethode lijkt
diepinfiltratie door middel van persputten te
bieden, een methode die inmiddels bij alle
betrokken duinwaterleidingbedrijven in
onderzoek is.
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