Activiteiten vande Technische Werkgroep Infiltratie Veluweten
behoeve vande Commissie Infiltratie Veluwe

1. Ontwerp-Structuurschema Drink- en
Industriewatervoorziening 1972
Het infiltratieprojekt Veluwe is één van de
belangrijke infrastructurele werken, diezijn
opgenomen in het onlangs uitgebrachte
ontwerp-Structuurschema Drink- en
Industriewatervoorziening 1972.
Het structuurschema, dat het beleid op de
lange termijn van de Regering schetst,
behandelt deproblematiek rond de gronden oppervlaktewaterwinning in Nederland
en is gericht op de veiligstelling van de
toekomstige watervoorziening van bevolking en industrie.
Zoals in het structuurschema wordt
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uiteengezet, zijn de beschikbare hoeveelheden grondwater beperkt en zalin
toenemende mate gebruik van oppervlaktewater voor de bereiding van drink- en
industriewater nodig zijn. Toepassing van
oppervlaktewater noodzaakt echter tot de
aanleg van werken ter voorraadvorming,
met het oogzowel op de kwantiteit
(bijv. onvoldoende rivierafvoer), als op de
kwaliteit (onderbreking inname van water
als gevolg van een calamiteit op de rivier;
reductie kwaliteitsfluctuaties). Voorbeelden
hiervan zijn de bestaande werken voor de
kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater
in de duinen en detot stand gebrachte
spaarbekkens in de Biesbosch.
De technische onderzoekingen 1 ), diein de
loop vandejaren zijn verricht, waren de
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aanleiding om plannen voor infiltratie in
de Veluwe op te nemen in het ontwerpStructuurschema Drink- en Industriewatervoorziening 1972.De relatief gunstige
geohydrologische omstandigheden (diepe
grondwaterstanden en doorlatende bodem)
en de centrale ligging van de Veluwe nabij
de grote rivieren doen verwachten dathet
mogelijk zal zijn op een aantal terreinen
van de Veluwe belangrijke werken voor
kunstmatige infiltratie van gezuiverd
oppervlaktewater uit te voeren. De gedachten gaan hierbij uit naar werken meteen
gezamenlijke produktiecapaciteit van
500 à 1000min m 3 per jaar. De noodzakelijke voorraadvorming wordt daarbij
verkregen in de vorm van de ondergrondse
opslag van water in de poriën vanhet
zandmassief.
In het structuurschema zijn behalve het
infiltratieprojekt Veluwe nog andere
Projekten in de planning opgenomen.
Rekening houdende met de tijd die
gemoeid ismet de voorbereiding en de
aanleg van oppervlaktewaterwerken
(ca. 10à 15jaar), zullen tijdig beslissingen
moeten worden genomen over de keuze
van deuit te voeren werken. Omeen
verantwoorde beslissing te kunnen nemen,
is het nodig de belangen te kennen diemet
de uitvoering van de verschillende projekten
verband houden en deze tijdig te kwantificeren. Dit geldt ook voor het infiltratieprojekt Veluwe.
2. De Commissie Infiltratie Veluwe
Met het oog op devele aspekten vanhet
infiltratieprojekt Veluwe, heeft de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne de Commissie Infiltratie Veluwe
ingesteld, dieop 20 april 1972werd
geïnstalleerd.
De Commissie kreeg tot taak:
a. de begeleiding van de onderzoekingen
ten dienste van technische plannen voor
infiltratie in de Veluwe ten behoeve van
de openbare drinkwatervoorziening, met
het oog op een harmonische inpassing
van deze plannen in het geheel van de
ruimtelijke ordening;
b. de bepaling van standpunten met
betrekking tot de technische, planologische en biologische aspekten van deze
plannen, mede inhun onderling verband;
c. het uitbrengen van advies met betrekking tot deelplannen.
Deze Commissie, welker leden deskundig
zijn aangaande velerlei aspekten, zalde
Minister advies uitbrengen omtrent de
vraag in hoeverre infiltratie op de Veluwe
naar haar mening aanvaardbaar kan
worden geacht bij inachtneming van

andere belangen, zoals dievan natuur en
landschap.
Om dit te kunnen beoordelen dienen
voldoende technische gegevens ter
beschikking te zijn in zodanige vorm, dat
de relatie met andere belangen duidelijk is
en een optimale technische oplossing kan
worden gekozen.
De Commissie heeft daartoe een uitgebreide
invloedsmatrix gesteld, waarin is aangegeven in hoeverre de verschillende
onderdelen van het infiltratieprojekt
bepaalde belangen wel of niet kunnen raken.
Vertikaal zijn onderscheiden de aspekten
van waterhuishouding, ecologie en landschap, recreatie en urbanisatie en grondgebruik; horizontaal, de voorgenomen
akties vanwege de infiltratiewerken,
uitgaande van eeninfiltratie-eenheid van
100min m 3 per jaar. In totaal 175relaties
(matrixvakken) omvattend.

Onderscheid isgemaakt tussen de perioden
van aanleg en van exploitatie van de
werken. Voor beide gevallen is de invloedsmatrix ingevuld. De invloedsmatrix
signaleert alleen of er sprake isvaneen
belangenbeïnvloeding. Voor een kwantificering van demate waarin de belangen bij
het projekt zijn betrokken, dient over meer
concrete gegevens te worden beschikt.
Dit heeft er toe geleid dat de Commissie
een uitgebreid onderzoeksprogramma heeft
opgesteld. Een programma, dat de
genoemde aspekten omvat van waterhuishouding, ecologie en landschap, recreatie
en urbanisatie en grondgebruik. Aspekten,
die op zich weer in onderdelen zijn
gesplitst. Het onderzoeksprogramma wordt
uitgevoerd door verschillende diensten,
instituten en werkgroepen. De coördinatie
van de werkzaamheden geschiedt vanuit de
technische sector van het secretariaat van
de Commissie, terwijl de tussentijdse
vorderingen regelmatig in de Commissie
worden besproken. Er wordt naar gestreefd
om eind 1974 de resultaten vanhet
onderzoeksprogramma in hun onderlinge
samenhang te presenteren, zodat de
Commissie in de gelegenheid zal zijn om
op grond van voldoende feitenmateriaal
een standpunt ten aanzien van de kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater in
de Veluwe in te nemen.
3. Technische Werkgroep Infiltratie Veluwe
De door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (RID)en de Vereniging
van Exploitanten van Waterleidingbedrijven
in Nederland (VEWIN) ingestelde Technische Werkgroep Infiltratie Veluwe draagt
in belangrijke mate bij aan de uitvoering
van het onderzoeksprogramma van de
Commissie Infiltratie Veluwe.
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WATERHUISHOUDING
1. waterstaat - algemeen

kwantiteit
kwaliteit

2. waterleiding
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kwaiiLeit

3. particuliere
onttrekking

kwantiteit
kwaliteit

ECOLOGIE EN LANDSCHAP
4. microklimaat

De Technische Werkgroep dient in vele
gevallen de technische basisgegevens te
verschaffen op grond waarvan andere
onderzoekingen kunnen worden opgezet.
Een deel van deze onderzoekingen heeft
betrekking op de Veluwe als geheïl.
Anderzijds kan een belangrijk aantal onderwerpen slechts naar behoren worden
beoordeeld aan de hand van een concreet
technisch projekt.
In de Commissie is derhalve besloten dat
de Technische Werkgroep als vingeroefening een hypothetisch projekt — proefrekenmodel genaamd — op papier zal
uitwerken, en dat de gevolgen van dit
projekt voor een bestaand gebied van de
Veluwe zullen worden geëvalueerd, omdat
de feitelijke omstandigheden bepalend
kunnen zijn voor de uitkomst. Als proefrekengebied is een deel van het Kroondomein gekozen, omdat hiervan veel
geohydrologische gegevens bekend zijn en
de uitkomsten van de berekeningen een
reële voorstelling van zaken zullen geven.
Beoordeling van de infiltratieplannen aan
de hand van dit voorbeeld kan tevens de
richtlijnen opleveren, waarvan men bij het
zoeken naar de geschikte infiltratiegebieden
op de Veluwe dient uit te gaan.
De aanpak van het infiltratievoorbeeld
Kroondomein door de Technische Werkgroep heeft in eerste instantie geleid tot
oprichting van vier ad-hoc-groepen, die elk
een bepaald facet van het infiltratieprojekt
beschouwen. Deze facetten betreffen de
uitwerking van het proefontwerp in
geohydrologisch, zuivering-technisch,
geochemisch en bouwtechnisch opzicht.
Uitgangspunten bij dit voorbeeld zijn
onder meer, een infiltratie-eenheid van
100 min m 3 per jaar, onttrekking van water
aan de IJssel, een vergaande zuivering van
het oppervlaktewater voorafgaande aan de
infiltratie, uitvoering van werken zoveel
mogelijk ondergronds met een minimum
aan onderhoud en exploitatie (rustaspekt)
en een overigens zo gering mogelijke
beïnvloeding van de natuurlijke geohydro-

logische gesteldheid van de Veluwe zowel
naar kwantiteit als kwaliteit.

5. bodemgesteldheid
6. geo-morfologie
stand
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7. grondwater

8. bos- en opstandstypen,
hist, bostypologie
vegetatie, zoölogie,
ornithologie, wildbiologie, hydrobiologie,
bodembiologie,
entomologie

9. biologie

10. isolatie t.o.v. menselijke bedrijvigheid
11. prehistorische en historische monumenten
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RECREATIE
13. bestaande geschiktheid

bodemgeschiktheid
situering

14. gebruik

toegankelijkheid, recreatieve activiteiten, vestiging, zonering

15. beleving

verandering van milieu,
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landschap (grote en kleine schaal), cultuurhistorische objecten

URBANISATIE EN GRONDGEBRUIK
16. bosbouw
land- en tuinbouw, veeteelt en dierveredelingsbedrijven

17. landbouw

18. jacht
19. militaire terreinen
20. verkeer / vervoer
21. nutsleidingen
(hoofdleidingen)
22. woonkernen
23. industrie- en dienstenterreinen
24. vuilstorten
25. ontgrondingen
en mijnbouw

Verticale kolom van de invloedsmatrix,
met aanduiding van de belangenkarakteristiek.

Horizontale regel van de invloedsmatrix, met
onderscheid van de verschillende onderdelen van
het infiltratieproject.
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Geohydrologische aspekten
De ad-hoc-groep geohydrologie geeft aan
hoe binnen het te beschouwen gebied van
het Kroondomein, de beste situering van
de infiltratie- en onttrekkingsmiddelen kan
geschieden. Uitgangspunt hierbij is dat al
het geïnfiltreerde water met inachtneming
van een bepaald verblijftijdenpatroon in de
bodem (m.h.o. op afvlakking van temperatuur en o.a. keukenzoutgehalte) weer wordt
onttrokken en waarbij er naar wordt
gestreefd dat weinig of geen uitwisseling
met het grondwater uit de omgeving
plaatsvindt, zodat de beïnvloeding van het
natuurlijk regiem zo gering mogelijk is.
De afdeling Grondmechanica van de
Technische Hogeschool te Delft heeft
systemen van infiltratie en onttrekking
ontworpen die hieraan voldoen (zie artikel
van ir. P. A. Vermeer 'De situering van
infiltratie- en onttrekkingsmiddelen bij
kunstmatige infiltratie' in H 2 0 1973, nr. 3).
Het principe daarvan bestaat hierin, dat het
geïnfiltreerde oppervlaktewater volledig
wordt ingebed in het grondwater. Dit is te
bereiken door de infiltratiekern (open
vijvers of putten) excentrisch te situeren
ten opzichte van het zwaartepunt van de
onttrekkingsmiddelen (grondwaterwinputten) rekening houdende met de richting
van de natuurlijke grondwaterstroming.
Door middel van analytische- en computerberekeningen is de zone te bepalen, waarbinnen het infiltratiegebeuren zich op
grotere diepte beneden het maaiveld
afspeelt. In de berekeningen wordt tevens
rekening gehouden met perioden dat de
infiltratie wordt onderbroken, doch de
onttrekking normaal doorgang vindt,
terwijl ook het geval van een ongelijke
bodemsamenstelling (anisotropic) wordt
beschouwd.
In de praktijk zal om bijv. planologische
redenen de theoretische oplossing niet altijd
kunnen worden toegepast. De hydrologische
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consequenties van zulke afwijkingen
moeten dan apart worden berekend.
De ad-hoc-groep geohydrologie houdt zich
eveneens bezig met de bepaling van de
geohydrologische grootheden, waarvoor
waarden in de berekeningen moeten
worden ingevuld. Enerzijds worden deze
waarden ontleend aan vroegere onderzoekingen (o.a. boringen) en wordt gerefereerd
aan vergelijkend onderzoek dat elders werd
verricht, anderzijds wordt gesteund op de
resultaten van modelproeven op beperkte
schaal. Voorbeelden hiervan zijn de proefinstallatie te Leiduin op het terrein van de
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
(ir. J. Hrubec, H 2 0 1973,nr. 22) en de
grondwaterinfiltratieproeven nabij het
grondwater-pompstation te Epe.
Eerstgenoemde modelproeven zijn een
gezamenlijk speurwerkprojekt van RID en
KIWA (Keurings- en speurwerkinstituut
van de Nederlandse Waterleidingbedrijven),
waarbij gezuiverd Rijnwater wordt
geïnfiltreerd in stalen ketels (diameter 2 m,
hoogte zandpakket 4 à 5 m) gevuld met
Veluwezand. Bij de onderzoekingen te Epe
gaat het er om, de stroming van het water in
de onverzadigde zone te leren kennen,
waartoe Veluwe-grondwater met een zeer
geringe capaciteit (ca. 3m 3 /uur) wordt
geïnfiltreerd en voor beperkte duur.
Laatstgenoemd onderzoek geschiedt onder
begeleiding van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding te
Wageningen (ICW).
Zuiveringstechnische aspekten
Het uitgangspunt is, zoals reeds vermeld,
dat de waterkwaliteit voor infiltratie dient
te beantwoorden aan hoge eisen. Er dient te
worden voorkomen, dat een verstopping
van het zandpakket zou optreden, terwijl
de exploitatie-aktiviteiten, zoals schoonmaken van putten en infiltratievijvers,
tot een minimum beperkt dienen te blijven.
Bovendien zal alleen bij infiltratie van goed
gezuiverd water de aerobe toestand van het
geïnfiltreerde water gehandhaafd kunnen
blijven en een nazuivering van het teruggewonnen water waarschijnlijk niet of
nauwelijks nodig zijn. Het schoonhouden
van de Veluwebodem is ook een belang van
een goede drinkwatervoorziening. Aan de
zuivering van het oppervlaktewater moeten
dan ook zware eisen worden gesteld.
De ad-hoc-groep zuivering heeft tot taak
aan te geven waaruit deze zuivering zou
kunnen bestaan. De ad-hoc-groep heeft
hierover bepaalde ideeën ontwikkeld,
gebaseerd op de ervaringen, die momenteel
zijn verkregen met de rechtstreekse
zuivering van oppervlaktewater tot drinkwater elders in Nederland. Ervaringen met
de eerder genoemde proefinstallatie te
Leiduin, alsmede de voortgang van
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Een bestaande put op de Veluwe van de Waterleiding Gelderland. De put werd geslagen op een
open plek in het bos.

Dezelfde plek zes jaar later, nadat beplanting
was aangebracht.

research en technologische ontwikkelingen
op dit gebied kunnen in de toekomst
aanleiding zijn de huidige voorgestelde
plannen aan te passen. Deze plannen
voorzien in een zuivering bestaande uit:
vlokvorming en sedimentatie, calamiteitsbekken (1 à 3 dagen overbruggingstijd),

ozonisatie (dan eventueel ontharding,
secundaire vlokvorming en snelfiltratie),
droogfiltratie met geforceerde beluchting,
pH-correctie + breekpuntschlorering,
aktieve koolfiltratie en waterconservering
d.m.v. dosering van bijv. chloordioxide.
De werken voor deze zuivering zijn
gesitueerd gedacht buiten het infiltratiegebied nabij de rivier. Verwacht wordt, dat
zuivering na het transport naar de Veluwe
en vóór de infiltratie overbodig zal zijn.
Of zuivering van het teruggewonnen water
nodig zal zijn, hangt af van een eventuele
menging van het diepe grondwater met het
infiltratiewater. De verwachting is dat een
nazuivering niet of nauwelijks nodig zal
zijn. Werken voor een eventuele nazuivering
van het water kunnen overigens buiten de
eigenlijke Veluwe gehouden worden.
Op het Veluwemassief zelf behoeven geen
zuiveringswerken te worden opgesteld.
Aparte aandacht verdient de verwerking
van de afvalstof (slib), die bij de zuivering
van het rivierwater vrijkomt.
Geochemische aspekten
De werkzaamheden van de ad-hoc-groep
geochemie sluiten nauw aan bij die van de
ad-hoc-groep zuivering. Eerstgenoemde
groep heeft als taak het opstellen van een
beeld voor de bestanddelen van het water
ten aanzien van de uitlogings-, transport- en
accumulatieverschijnselen, die kunnen
optreden bij infiltratie van gezuiverd
Rijnwater, op deze wijze zoals eerder is
omschreven. Aandacht dient te worden
besteed aan de zuurstofhuishouding, de
plaats van eventuele adsorptie en het
karakter van zo'n adsorptie. Indien
adsorptieverschijnselen optreden dient te
worden bestudeerd of bij de adsorptie
verzadiging kan optreden, of de adsorptiekrachten bij voortduring zullen overheersen
ofwel geadsorbeerde stoffen kunnen vrijkomen.
De ad-hoc-groep zal in de loop van 1974
op grond van de bestaande kennis voorlopig
verslag uitbrengen en daarnaast een meer
fundamentele studie aanvatten. Hiertoe zal
onderzoek worden verricht door de Vrije
Universiteit te Amsterdam, het Instituut
voor Atoomenergie in de landbouw te
Wageningen (ITAL), alsmede door het RID.
De resultaten van de studie kunnen tevens
een aanwijzing geven of een eventuele
beïnvloeding van de waterkwaliteit in beken
en sprengen door het infiltratiewater is te
verwachten. De mate van beïnvloeding
wordt mede bepaald door het geohydrologisch ontwerp. Zoals eerder reeds is
uiteengezet kan door een zorgvuldige keuze
van de situering van infiltratie- en onttrekkingsmiddelen deze invloed tot een
minimum worden beperkt, theoretisch
tot nul.
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Bouwtechnische aspekten
Met behulp van de bouwstenen, die door de
andere ad-hoc-groepen worden aangedragen,
moet de ad-hoc-groep constructies het
totale pakket van werken tot een goed
geheel vormen. Deze werken omvatten het
inlaatpunt ter plaatse van de rivier, het
calamiteitsbekken, de zuiveringswerken,
de transportleiding naar de Veluwe, de
infiltratie- en onttrekkingsmiddelen en het
begin van de afvoertransportleiding uit het
infiltratiegebied. Een uitwerking tot in alle
details is in dit stadium niet nodig.
Aangegeven dienen te worden de situering,
alsmede de globale vorm en afmetingen
van de werken, opdat duidelijk inzicht kan
worden verkregen in de ingrepen in het
landschap tijdens en na de uitvoering.
Ook zijn gegevens nodig voor een goede
kostencalculatie. In het eerste kwartaal van
1974 kunnen de eerste globale schetsontwerpen gereedkomen, die dan in de
loop van 1974 verder zullen worden
uitgewerkt in overleg met de Commissie
Infiltratie Veluwe.

Voorbeeld van een peilput op de Veluwe t
grondwaterstand-metingen.

b.v.

4. Andere onderzoekingen i.v.m. het
infiltratieprojekt
Het is nuttig om in dit artikel, dat
voornamelijk betrekking heeft op de
werkzaamheden van de Technische Werkgroep Infiltratie Veluwe, ook een beeld te
geven van de andere, niet minder belangrijke aktiviteiten, die eveneens in het kader
van het onderzoeksprogramma van de
Commissie Infiltratie Veluwe worden
verricht. Zoals is vermeld omvat het onderzoeksprogramma aspekten van waterhuishouding, ecologie en landschap, recreatie
en urbanisatie en grondgebruik. Het meest
omvangrijke onderzoek van dit programma
heeft betrekking op ecologie en landschap.
Sinds het einde van 1973 zijn twee
biologen, in tijdelijke dienst van het RID,
werkzaam bij het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer (RIN) om daar onder
deskundige begeleiding te bestuderen in
hoeverre bij een eventuele infiltratie van
gezuiverd oppervlaktewater in de Veluwe
door de uitvoering van technische werken
(ingrepen in het landschap) en, mogelijk als
gevolg daarvan, gewijzigde geohydrologische omstandigheden flora en fauna
(met name ter plaatse van de Veluwse
beken en sprengen) naar kwantiteit en
kwaliteit worden beïnvloed.
Andere belangrijke onderzoekingen betreffen de recreatieve aspekten van de inlaatwerken (eerdergenoemde calamiteitsbekkens) nabij de rivier, het bepalen van de
belevingswaarde van zowel de Veluwe op
zich als van de infiltratiewerken op de
Veluwe volgens methoden die momenteel
binnen het Proefstation voor Bos- en Land-

Infiltratieketels bij de proefopstelling voor Veluwe
infiltratie te Leiduin.

schapsbouw te Wageningen worden ontwikkeld; voorts het maken van 'obstakel'
kaarten waarop Objekten staan aangegeven
die een belemmering vormen voor de
situering van technische werken (van belang
voor keuze leidingtracé en infiltratiegebied)
uit een oogpunt van recreatie, bestaande
bebouwing en leidingstraten, natuurbeheer,
monumenten en landschap; tenslotte het
bepalen van eventuele economische schade
toegebracht aan bosbouw, landbouw,
jacht e.d.
Het merendeel van deze onderzoekingen is
aan de gang, waarbij duidelijk van een
wisselwerking is gebleken met de werkzaamheden verricht door de Technische
Werkgroep.
5. Samenvatting
Het onderhavige artikel schetst de ontwikkelingen rond het infiltratieprojekt Veluwe
en in het bijzonder de werkzaamheden van
de Technische Werkgroep Infiltratie
Veluwe. De mogelijkheden, die de Veluwe
uit technisch oogpunt (ondergrondse

voorraadvorming) biedt voor kunstmatige
infiltratie zijn aanleiding geweest dit
infiltratieprojekt op te nemen in het
ontwerp-Structuurschema Drink- en
Industriewatervoorziening 1972, waarbij
gedacht wordt aan een aantal infiltratieeenheden met een gezamenlijke produktiecapaciteit van 500 à 1000 min m 3 per jaar.
De grote betekenis, die de Veluwe uit een
oogpunt van recreatie, natuur en landschap
heeft voor ons land, vereist dat met deze
belangen ten zeerste rekening wordt
gehouden. Om die reden heeft de Minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne de
Commissie Infiltratie Veluwe ingesteld in
welke Commissie velerlei belangen zijn
vertegenwoordigd.
De Commissie heeft een omvangrijk onderzoeksprogramma opgezet, waarbij de
Technische Werkgroep als belangrijk
leverancier van technische gegevens
fungeert. Deze gegevens worden gepresenteerd in de vorm van een op papier uit te
werken hypothetisch projekt van 100 min
m :! per jaar voor de omstandigheden zoals
die zich op de Veluwe voordoen. Als
voorbeeld is hiervoor het Kroondomein
gekozen. Het ontwerp omvat alle aspekten
vanaf de inlaat van het oppervlaktewater
ter plaatse van de Ilssel tot en met de
onttrekking van het water van het infiltratiegebied. Beschouwd worden de
geohydrologisehe-, zuiveringstechnisehe-,
geochemische- en bouwtechnische aspekten.
Het ruwe oppervlaktewater wordt vooraf
verregaand gezuiverd om een eventuele
verstopping van het zandpakket te voorkomen en een kwalitatieve beïnvloeding van
het grondwater door het infiltratiewater
geheel of zoveel mogelijk te vermijden.
Nazuivering van het teruggewonnen water
zal waarschijnlijk niet of nauwelijks
nodig zijn.
Het schoonhouden van het Veluwemassief
is een van de hoofduitgangspunten van het
infiltratieprojekt. Behalve de onderzoekingen door de Technische Werkgroep
vinden tal van andere onderzoekingen
plaats in het kader van de Commissie
Infiltratie Veluwe, die in dit artikel slechts
summier zijn aangeduid. Onderzoekingen
met betrekking tot ecologie en landschap,
recreatie en urbanisatie en grondgebruik.
Alle onderzoekingen tezamen moeten het
mogelijk maken een weloverwogen standpunt ten aanzien van de infiltratie van
gezuiverd oppervlaktewater in de Veluwe te
kunnen innemen. Voorts kunnen hieruit
richtlijnen resulteren, waarvan bij het
ontwerpen van een eventueel infiltratieprojekt op de Veluwe dient te worden
uitgegaan.
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