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SAMENVATTING
Dit report gaat over Winning 3, één van de produktiesysternen van de NV Energie en
Watervoorziening Rijnland (EWR) inhet duingebied Berkheide.Voorgezuiverd water infiltreert
hier in een aantal plassen. Het water verblijft gemiddeld ca 50 dagen in de bodem en wordt
teruggewonnen uit een tussen de infiltratieplassen gelegenkwelplas ('winning 3') met een ca9
mlagerpeil.Gedurendedekalenderjaren 1989, 1990en 1990isgemiddeld 8,6Mm3/jaar hieruit
opgepompt. Hiervan is gemiddeld 1,1 Mm3/jaar 'gerecirculeerd', ofwel teruggevoerd naar een
infiltratieplas. De rest, gemiddeld 7,5 Mm3/jaar, wordt naar de nazuivering geleid en daar
omgevormdtotdrinkwater.Winning3ishiermeeeenbelangrijkproduktiesysteemvanEWR.Het
levert meer dan 30%van detotale waterproduktie uit eenrelatief klein gebied.
Essentieelbijdrinkwatervoorziening viabodempassageishetverkrijgen vanbacteriologische en
virologsche betrouwbaarheid langseennatuurlijke weg.Alshetwaternadebodempassageweer
indeopenluchtkomt,verslechterenmetnamedebacteriologischeparameters.Dooraanpassingen
aandenazuivering ishetnodig gebleken deze (her)besmetting tevoorkomen enhet waternàde
bodempassage niet meer met de open lucht in contact te brengen.
Inhetvoorliggenderapport zijn dezeproblemen enoverigeknelpunten geïnventariseerd en zijn
derandvoorwaardenenbeperkingenopgesomdwaaraanoplossingenvoordelangetermijnmoeten
voldoen. Twee oplossingsrichtingen zijn
afbouw van het open infiltratiesysteem ('regeneratie') met diepinfiltratie als vervangende
capaciteit en
investering niet in diepinfiltratie dochjuist in open infiltratie (optimalisatie, renovatie en
herinrichting).
Vergelijking leert dat de laatste variant eerder kan worden gerealiseerd met veel minder kosten
en met niet minder kansenvoor natuur.Met deze renovatie van het open infiltratiesysteem,
waarbij denatuurrichtinggevendkanzijn,kanbovendien alopkortetermijn ruimteontstaanom
infiltratie/winsystemen die relatief extensief zijn, die veel ruimte beslaan, te verlaten (te
regenereren) of te optimaliseren. Geconcludeerd wordt dat het daarom nodig is de infiltratiewinsystemeninhetduingebiedintegraalteonderzoeken.Essentieelhierbijisdatnietenkelwordt
gekeken naar die gebieden waarvolgens Provinciaal beleid regeneratie aan de ordeis.

VOORWOORD

In dit 'diagnoserapport' isgetracht allefeiten met betrekking tot Winning 3van EWRbijeen te
brengen.Winning 3iseenopenwinning dieallange tijd deaandacht vraagt. Erzijn knelpunten
met betrekking tot natuur, techniek en waterkwaliteit. Met name de waterkwaliteitsproblemen
hebben zichrecent verergerd ennopen tot maatregelen. Het rapport eindigt met
eenbeschrijving van enkele mogelijke maatregelen,
eenvergelijking vandezemaatregelen (envandeperspectieven diedemaatregelenbieden
met betrekking tot natuurherstel cqnatuurontwikkeling) en
eenvoorstel voor delange termijn.
Dit zal worden voorgelegd aan de Provincie,Inspectie en de Stichting Duinbehoud.
Deideeisditproject heteerstetelatenzijn vaneenreekswaarbij ookvoordeanderegedeelten
van het infiltratiesysteem gezocht wordt naar natuurherstel/optimalisatie. De kracht van de
benadering stijgt immers als grotere aaneengesloten gebieden en produktiesystemen kunnen
worden beschouwd. Een en ander is conform de visie als beschreven in de nota 'Duinen en
drinkwater, doordacht en duurzaam' (VEWIN,1992).
Het rapport is in korte tijd tot stand gekomen in plezierige samenwerking, in een projectteam
bestaandeuitmedewerkersvanEWRenKIWA.Onderdelenvanhetrapportzijngeschrevendoor
Georgette Leltz, Arie de Ruyter en Koosvan Atten van EWR. Gegevens zijn aangeleverd door
Bert van Altena, Edvan derMark enMarco Kortleve van EWR.
De bedoeling is een vervolgrapport te maken waarin meer concreet varianten worden
doorgerekend,uitgewerkt,vergelekeneneventueelaangepast.Hieraanzalwordengewerktsamen
metMarcoKortleve(EWR),Willem-JanZaadnoordijk (IWACO),GeorgetteLeltz(EWR),KlaasJan Wardenaar (EWR) enMareJanssen (Stichting Duinbehoud).

LEESWIJZER
Het voorliggende rapport begint met enige achtergronden en een beschrijving van het totale
infiltratie- en winsysteem van EWR. Na een opsomming van de knelpunten die er zijn met
betrekking tot natuurwaarden, techniek enwaterkwaliteit volgen derandvoorwaarden dieer zijn
vanwegeprovinciaal of overheidsbeleid endebeperkingeninverbandmetproduktiecapaciteit in
deProvincie Zuid-Holland. Oplossingsrichtingen voor delangetermijn moeten zoveel mogelijk
knelpunten oplossen envoldoen aan degenoemderandvoorwaarden. Twee oplossingsrichtingen
zijn globaal beschreven enkwalitatief uitgewerkt.
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INLEIDING

Winning 3iseenproduktiemiddelvanEWR dat alenigetijd deaandacht vraagt.Het ishet laatste
nog open winkanaal van de EWR waaimee ca 7,5 Mm3/jaar (30% van de totale levering) wordt
gewonnen. Aan weerszijden van het kanaal liggen infiltratieplassen waar ongeveer in 1988 slib
uit is verwijderd.
Hetproces van infiltreren enwinnenvan water (inclusief debedrijfsvoering en het noodzakelijke
onderhoud)veroorzakenecologische('groene')knelpunten.Directeaanleidingvoorditproject zijn
echter 'blauwe' problemen. Deze concentreren zich op een tweetal zaken.
Door de slibverwijdering uit de infiltratieplassen zijn de grondwaterstanden erg gestegen,
de toestroming naar het kanaal is sterk toegenomen. Er zijn urgente problemen met de
stabiliteit van het talud.
Daarnaast is er sprake van algenbloei en bacterièle herbesmetting van het water in het
winkanaal. Waarschijnlijk is hevige regenval waarbij water langs de taluds afstroomt naar
het kanaal, hiervan mede een oorzaak. Coli-aantallen zijn zo hoog -en soms zo sterk
variërend- dat kiemen niet volledig worden verwijderd in de nazuivering, temeer omdat
onlangs een ozon-desinfectiestap buiten gebruik is gesteld en zand in de nafilters is
vervangen. Gezien de mede door een harde desinfectie gevormde Bromaten, wordt
vooralsnog niet overwogen ozon-desinfectie in de nabije toekomst weer in het proces op
te nemen.
Kwaliteitsproblemen met het afgeleverde drinkwater worden inhoofdzaak bepaald door Winning
3. EWR heeft de inspectie van het een en ander in kennis gesteld, persberichten uitgegeven en
voegde tijdelijk chloorbleekloog toeomdekwaliteit tekunnen garanderen. Hetpeil inhet kanaal
is verder verlaagd om de verblijftijd van het open water in het kanaal te verkleinen (hierdoor
stroomt er wel meer water toe en over een kleiner talud cq bodemoppervlak van het kanaal) en
er wordt 'gerecirculeerd'. Water uithetwinkanaal wordt niet naar denazuivering verpompt maar
naar een 'bovenstrooms' gelegen inffltratiepand.
Over de te treffen maatregelen heeft overleg plaatsgehad met KIWA op donderdag 25juni 1992.
De gedachten gaan uit naar korte (maanden) en lange (jaren) termijn-oplossingen. Voor de korte
termijn zijn inmiddels maatregelen getroffen. Dit maakt geen onderdeel uit van het in dit rapport
beschreven project voor de lange termijn. Doel ismet het laatste tevens groene knelpunten op te
lossen en waar mogelijk groene doelen te realiseren.
Het voorliggende rapport bevat de stand-van-zaken met betrekking tot Winning 3. De voor de
langere termijn belangrijke informatie is verzameld in dit 'diagnose-rapport'.

HET INFILTRATIE- EN WINSYSTEEM BERKHEIDE

2.1

Beetje geschiedenis

Interessant om te lezen is het Proefschift uit 1941 van Dr. Ir. P.C. Lindenbergh ('Bijdrage tot
oordeelkundig beheer van het duinwaterkapitaal') en 'Vijfenzeventig jaar L.D.M.' uit 1953.Het
volgende isvoor het grootste deel hieraan ontleend. Lindenbergh beschrijft de 'Geschiedenis van
denwatervangderLeidscheDuinwatermaatschappij'. Dewaterwinningnamin 1878een aanvang.
Toen was er slechts een verzamelvijver (nu aangeduid met laagreservoir of winning 0) en een
daarbij aansluitend open winkanaal. Dit kanaal I had toen een lengte van 700 m. Het kanaal is
in de jaren daarna telkens verdiept en verlengd (en uiteindelijk vervangen door een
draineerleiding) totdat het in 1901 een lengte had van 2300 m en een gemiddeld waterpeil van
5,0 m+NAP.Naast en zelfs inhet laagreservoir en de kanalen werden eerst ondiepe putten (voor
het winnen van bovenwater) en ook diepe putten gemaakt. De laatste echter bleken al snel last
te hebben van verzouting, voor het eerst manifest nabij het laagreservoir. Vele werden dan ook
al weer snel afgesloten omdat ze zelfs met een zeer voorzichtige, getemperde of intermitterende
winning nog te hoge chloridecijfers te zien gaven. Een en ander is een duidelijke illustratie dat
de Rijnklei die door de Oude Rijn in het verleden is afgezet (op ca 2 m-NAP), erg ondoorlatend
is (weerstandswaarde ca 80.000 dagen). Er is nauwelijks sprake van aanvulling van het diepe
water. De Rijnklei vormt de afscheiding tussen 'bovenwater' en 'diepwater'.
In het begin van deze eeuw was er een voortdurende zorg over het nijpende watertekort.
'Omstreeks 1920 was het watertekort zoo groot geworden dat een verdere uitbreiding van
de waterwinmiddelen noodzakelijk was (1).
In 1921 werden daarom in Groot Berkheide nog 22 ondiepe bronnen gemaakt, 'reikende tot aan
de kleilaag, met de bedoeling hiermee bovenwater te winnen' (2). De resultaten waren slecht
zodat in 1929werd overgegaan tot het graven van een open kanaal (kanaal IQ),in het verlengde
van kanaal H, tot een diepte van 1m-NAP (3).
'Spoedig na den aanvang van dit omvangrijke werk kwam voldoende voorraadwater
beschikbaar. Toen het werk na enkele jaren voltooid was, bleek echter, dat het
voorraadwater intusschen was verbruikt ende opbrengst vankanaal Hl werd veel geringer,

In die tijd leefde men nog in de veronderstelling dat je met meer putten ook meer
water kon winnen, onafhankelijk dus van de aanvulling door neerslag.
Bij het inbedrijf stellen van de bronnen injanuari 1922was de grondwaterstand 6,8
m+NAP.
De afvoer van het zand vond plaats per smalspoor. Dit spoor is onlangs op 14
augustus 1992 uit bedrijf genomen.

n.1.niet meer dan de aanhet beheerschte gebied toegevoegde nuttige neerslag'.
Lindenbergh gaf hiermee voor dit gebied voor het eerst een verklaring voor het feit dat na het
graven van kanalen het water weliswaar rijkelijk toestroomt, maar dat dit het in het duin
aanwezige water is endat zelfs alshet beheerste gebied hetvolledige duin zou beslaan (toenca
800 ha), het 'waterleverend vermogen' beperkt is tot ca 3 miljoen m3/jaar (4). En dat was het
waterverbruik in 1940 van het verzorgingsgebied dat toen ca 115.000 inwoners telde. De
terugganginwaterleveringwerdlangetijdvollediggewetenaanverstoppingdoor ijzerafzettingen.
Lindenbergh vermeldt een conclusie uit een rapport van het toenmalige Rijksbureau voor
Drinkwatervoorziening (1933)
'Ook een zoo groot mogelijke uitbreiding van de waterwinningsmiddelen in het terrein
tusschen Katwijk en het Wassenaarsche Slag is niet voldoende om op den duur in de
waterbehoeften vanLeidenenbijbehoorende gemeententevoorzien,zoodatindetoekomst
water van elders moet worden aangevoerd'.
Alsnadelen van een open winkanaal noemt Lindenbergh:
de mogelijkheid vanverontreiniging van het water;
aanzienlijke temperatuurstijging in den zomer;
een mogelijke hinderlijke groei,waardoor het water somstijdelijk slecht of in het geheel
niet bruikbaar wordt;
een grootere verdamping dan bij eengesloten systeem;
lastvanijsvorming indenwinter,waardoordewateronttrekking bemoeilijkt wordt,terwijl
dekwaliteit vanhet water dan achteruit gaat,vooraldoor smaakbezwaar;
een sterkeplantengroei in het water, dietotherhaaldelijk schoonmaken noodzaakt;
het ontstaanvan smaakbezwaren door plotseling afsterven derplanten;
kostbare aanleg enontsieringvanhet duinlandschap;
noodzakelijkheid van strenge bewaking tervoorkoming van verontreiniging.
OverigensdoetLindenberghmodelproeventerbepalingvandedoorlatendheid vanhet duinzand
(waarbij bij corrigeert voor de temperatuur!), verifieert dit aan de hand van gemeten
grondwaterstanden en constateert dat de doorlatendheid van duinzand in Berkheide 11,6m/dag
is.
In 1936werdkanaal IV gegraven (5).Ditwaseendraineerleiding (loodrecht opkanaalm inde
richtingvan de Noordzee) maar werd in navolging van de reeds bestaande winmiddelen ook
aangeduid als 'kanaal'.Naast het kanaal werd tegelijkertijd een serie diepeputten geboord.

4

Lindenbergh veronderstelde een 'nuttigeneerslag' van 0,4 m3/m2/jaar.

5

'De waterlevering vermeerderde met 220.000 m3 per jaar. Voor een werk dat fl
250.000,-heeft gekost, is dit maar een zeer geringe opbrengst...'

Na een beschrijving van de vooral Duitse ervaringen met kunstmatige bevloeiing beschrijft
Lindenbergh hoe besloten wordt tot het intermitterend bevloeien van de duinen waarbij gekozen
wordt voor een opzet met een infiltratiesnelheid van 0,4 m/dag envoor de Groote Wetering (met
een totale inhoud van 60.000 m 3 ) als bron omdat 'uit het wateronderzoek en de stroommetingen
in de Groote Wetering is gebleken, dat er in normale omstandigheden op kan worden gerekend,
dat jaarlijks gedurende ten minste vier maanden goed bevloeiïngswater kan worden onttrokken
en wel tot een totale hoeveelheid van ruim één miljoen m ...'
De bevloeiing startte in april 1940,tussen dekanalen n en m aan de oostzijde en de Teellanden
aan de westzijde. Het bevloeiingswater werd in plas 41 ingebracht en had een gehalte zwevende
stof schommelend tussen 2,8 en 40,4 mg/l doch 'de samenstelling van het water was praktisch
gelijk aan die van duinwater. Daarom is voor debevloeiing van de L.D.M, zuivering niet noodig
geoordeeld, wat van grooten invloed is op de aanleg- en exploitatiekosten.'
Voortsmerkt Lindenbergh nog opdatnadat debevloeiing gedurende eenjaarinbedrijf is geweest
'in de waterwinmiddelen en in de duinen een waterpeil voorkwam, dat zelfs hier en daar
last veroorzaakte. Op zulke hooge duinwaterstanden was vroeger bij den aanleg van de
kunstwerken niet gerekend. De diepe bronnen moesten worden afgesloten, omdat het
bovenwater ervan bovenaf instroomde. Sommige taludsdreigden af teschuiven en slechts
met moeite konden de pompen en motoren bij kanaal III en IV boven water gehouden
worden. In kanaal II was de waterstand van 1 m+AJ*.tot 5 m+A.P. gestegen...Kanaal I
moest tijdelijk buiten gebruik worden gesteld, hetgeen nog nooit was gebeurd.'

2.2

Infiltratie

Tot 1963 werd 'discontinu' (alleen in de winters) geïnfiltreerd. Daarna continu. Er werd ca 1,5
maalperjaar slibverwijderd van de bodem van de infiltratieplassen. De modale transportafstand
inhet totale systeem vanplas tot winmiddel isca90m.Inhet huidige infiltratiegebied Berkheide
ishettotale gebied waarbinnen infiltratie, winning ennazuiveringplaatsvindt ca 550ha groot, zie
figuur 1.Ongeveer 10%bestaatuit openinfiltratieplassen waarhetwatermetgemiddeld ongeveer
0,1 m/dag infiltreert. In dit gebied vormt 'De Muur' (Atlantic Wall, een door de Duitse bezetters
in de oorlog aangelegde betonnen anti-tank-muur) een overgang, nabij de grens tussen Katwijk
en Wassenaar. Ten zuiden hiervan wordt sinds begin 1988 (vanuit het zuiden via NV DZH)
voorgezuiverd water aangevoerd uit deAndelse Maas.Ditwater is (nacoagulatie en sedimentatie
in de Andelse Maas) nabij Bergambacht gesnelfiltreerd. In deze infiltratieplassen wordt een peil
gehanteerd van 9,3 m+NAP. Ten noorden hiervan wordt met water, afkomstig uit Rijnland's
Boezem, hetpeil inde infiltratieplassen gehouden op ca9,8 m+NAP. Ditwater wordt ingenomen
ter plaatse van ruwwaterpompstation 'Vliegveld' en voorgezuiverd met de in december 1988 in
gebruik genomen zuivering P.C. Lindenbergh. De totale infiltratie in 1991 was 23,7 Mm3.
Ongeveer de helft hiervan is afkomstig van de Andelse Maas; de andere helft van de eigen
voorzuivering.Indelaatstejarenisniet alleendekwaliteit vanhetinfiltratiewater sterk verbeterd,
ook is nagenoeg overal slib verwijderd uit de infiltratieplassen, hetgeen een grote invloed heeft
gehad.
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Figuur 1 Overzichtsfiguur Berkheide
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2.3

Winningen

De freatische winningen inhet wingebied teKatwijk zijn genummerd van Ot/m 11. In de huidige
situatie worden de 'winningen' met nummers 0 ('laagreservoir') en 11 (de peilbeheersingssloot
Mient Kant) volledig gerecirculeerd. Feitelijk zijn het geen winningen. De onttrekking van de
winningen 1,2en4 t/m9wordt volledig naar denazuivering gevoerd.Water uit winning 3wordt
deels gerecirculeerd (ca 1,1 Mm3/jaar) en deels naar de nazuivering gevoerd (ca 7,5 Mm3/jaar).
Winning 10iseenvoorgenomen freatische winnning indeKom,tenoostenvanWinning 3. Enkel
het ontwerp hiervan is gereed. Nog onzeker is of dat het tot aanleg zal komen.
De freatische winningen kunnen worden onderverdeeld in groepen, naar de aard van de
onttrekking, te weten:
open winningen (winning 0, 3 en 11)
pompputten (winning 5 en een deel van winning 6)
hevelputten (winning 6, 7.3, 9.2, 10)
horizontale boringen (winning 8, 9.1)
drains (winningen 1, 2, 4, 7.1 en 7.2)

2.4

Winning 3

Winning 3 ligt in het zuidoostelijk deel van Berkheide. De naam Berkheide 6 doet denken aan
een vochtig gebied waar naar alle waarschijnlijkheid in het verleden sprake is geweest van
beweiding. Hetiseen openwinkanaalwaarvan dewaterstand metbehulpvan 6pompen (waarvan
Pomp 4 op 'de dam' staat) op het gewenste niveau gehouden wordt, zie figuur 2. De pompen
hebben een ongelijke capaciteit. Vijf van de zes pompen staan opgesteld op 'de kop van de
winning' (aan het meest noordelijke stuk).
Hetmeest zuidelijke deelvandewinning heetwinning 3.2,hetnoordelijke deelheetwinning3.1.
De totale lengte van de winning bedraagt ongeveer 1600 meter. Hiervan beslaat winning 3.2 ca
450 m en winning 3.1 ca 1150 m. Delen 3.1 en 3.2 worden gescheiden door 'de dam'.
Aan de oost- en de westkant van het kanaal liggen infiltratie-plassen. Aan de oostkant de plassen
38 t/m 40 en aan de westkant de plassen 37, 28, 26 en 25. De plassen zijn in serie geschakeld,
dus iedere plas moet via een voorliggende plas van water voorzien worden. Het niveau van de
plassen bedraagt ongeveer 9,3 m+NAP. Er zijn afspraken met de terreinbeheerder het niveau in
de plassen met niet meer dan 0,1 m te variëren.

Oude naam voor een vissersplaatsje dat in 1600 is verdwenen; de ligging is
onbekend.
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Figuur 2

Detailtekening van Winning 3.
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Indien niet al het opgepompte water naar de nazuivering getransporteerd kan worden, wordt een
deel van het water gerecirculeerd in nabijgelegen infiïtratieplassen (nummer 40 en 25). Er wordt
momenteel gestreefd naar een zo laag mogelijke waterstand in winning 3. Dit om
kwaliteitsredenen. Er zijn beheersmaatregelen genomen voor het schoonmaken van de taluds
(maaien op de oevers) en het verwijderen van de algen(drijf)laag. Ook isinhet verleden getracht
alleviswegtevangen.Bedrijfsmaatregelen bestaanuitpeilverlaging,recirculatie,enminimalisatie
van de inzet van Winning 3.
Dehoeveelheid water welke naar denazuivering isgetransporteerd wordtvastgesteld aandehand
van draaiuren van de verschillende pompen en een balans. De vaststelling van het niveau vindt
plaats door middel van een elektronische meting. Procesbeheersing gebeurt met de hand. In de
reguliere situatie wordt viade opgestelde pompen direct afgevoerd via een 1000mm-leiding naar
de verzamelput (onafhankelijk van andere winningen). Alternatieve routes voor afvoer van het
infiltraat zijn mogelijk.

2.5

Winning 3-diep

In het totale waterwingebied bevinden zich ca 60 diepe,verticale winputten die water onttrekken
aan het dieper gelegen watervoerende pakket. Elke diepe winput is voorzien van een
onderwaterpomp met een capaciteit van ca 35 m3/uur (doch wordt bedreven op 25 m3/uur) en is
aangesloten op het intern transportsysteem. De totale diepe onttrekking mag op basis van een
vergunning niet meer bedragen dan 1Mm3/jaar. Deze winning wordt bedreigd en begrensd door
verziltingsgevaar. Aanvulling van het zoete water vanuit het freatisch pakket is immers gering
door de zeer slechte doorlatendheid van de kleilaag tussen 1m-NAP en 2 m-NAP (7). De diepe
putten zijn gesitueerd in de tracés van de winningen 1 t/m 4, zie figuur 1. Per winning zijn de
putten geclusterd in een even en oneven groep en kunnen als zodanig bedreven worden.
Gelijkmatig verdeeld aan de oostkant langs winning 3 (hoh ca 90 m) bevinden zich 9 'even' en
9 'oneven' putten (in totaal dus 18) welke vanuit de noodwacht en in overleg met de chef
procesdienst kunnen worden ingezet.

Ook wel wordt aangenomen dat de kleilaag zich bevindt tussen 2 m-NAP en 3 mNAP.
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GROENE KNELPUNTEN

3.1

Inleiding

Naast dewaterwintechnischeproblematiek rondwinning 3 spelen andere aspekten ook eenrol.
Het meer dan anderhalve kilometer lange kanaal isvoor een groot gedeelte van het duingebied
eendominantaanwezigefaktor.Nietalleendeomvangendegeomorfologie isdaarvoorbepalend
maarookhetkarakter vanhet gebied,te omschrijven alseengrotelaaggelegen 'kwelplas' inde
beschutting van een struweelzone. Een en ander heeft tot gevolg dat het een voor vogels
aantrekkelijk broed- en foerageergelegenheid is geworden (8). Daarnaast is door het kalkrijke
uitstromende kwelwater eenbijzondere vegetatie ontstaan.
Doordat het kanaal er al 63 jaar ligt, heeft de natuur zich uiteraard kunnen ontwikkelen en
brengen allerlei ingrepen van technische aard (bijvoorbeeld onderhoud) schade toe aan de
inmiddels aanwezigenatuurwaarden. Dergelijke ingrepenleveren steedsweerkonflikten opmet
diverse instantiesen groeperingen waaronder devogelwerkgroep Berkheide en ookNBLF.Met
name de onderhoudswerkzaamheden dietijdens het broedseizoenplaatsvinden zoalshet maaien
vandetaluds enhet vissenvan flab, vormeneenknelpunt.Voordevegetatie zijn dezeingrepen
minder schadelijk. Wél schadelijk voorvegetatie,bodemengeomorfologie zijn devergravingen
die steeds terugkomen voor onderhoud, herstelwerk ennieuw aante leggen leidingen enputten
indeomgeving van hetkanaal (zoals in 1990en 1991derenovatievanwinning 2ende aanleg
van een recirculatieleiding). Wat betreft de geomorfologie spreekt het voor zich dat een
langgerekte doorsnijding van dergelijke omvangverrevannatuurlijk is.

3.2

Knelpunten uitgangssituatie

In het gebied rondom winning 3wordt het volgende als eenknelpunt ervaren:
eenbeheersplan ontbreekt;
veel zand is inverleden verkocht tijdens aanleg;
omvang van hetkanaal (lengte en breedte) is erggroot;
onnatuurlijke geomorfologie (steile taluds en zeer diepe insnijding) dus geen natuurlijke
gradiënten;
hogestroomsnelhedenvanafstromend infiltratiewater waardoorinhetopenkanaalnogeen
hogenutrientfrux doornaleveringvanindebodemnogaanwezigefosfaat (zieookbijlage
2) aanwezig is (gevolg:verruigde niet induin thuishorendevegetaties);
geennatuurlijkegrondwaterfluctuaties doorpeilenindenaburigeinfiltratiepiassen (konstant
ofjuist schommelingen afhankelijk van bedrijfsvoering);
oorspronkelijke flora en fauna verdwenen doorvergraving envoedselrijk water;
In verband met de veronderstelde bedreigingen voor de waterkwaliteit in het open
winkanaal door devogels,wordenvogels tot opheden echter geweerd.
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onderhoudswerkzaamheden zoals maaien en flabvissen tijdens broedseizoen zodat nesten
van broedvogels vernietigd worden
verstoring van fauna in dit anders zorustige gebied (er is namelijk geenrekreatie);
veel infrastructuur (pompgebouwen, platenbaan, leidingen, putten en kabels) dus geen
mogelijkheden voor verstuiving in omgeving;
diepe winputten onder in enlangs kanaal aan de oostzijde aanwezig;
schelpen aangebracht in verband met uitstroom taludsen
aanwezigheid bunkers nabijgelegen defensieterrein (deKom).

3.3

Natuurwaarde uitgangssituatie

Denatuurwaarden vanhetgebiedrondwinning 3vallenuiteenin eenwaardering vanvegetatie,
broedvogelsamenstelling, diversiteit en natuurlijkheid.
Vegetatie
Vegetatie is een afspiegeling van diverse abiotische omstandigheden zoals bodemontwikkeling,
hydrologie ennutriëntenhuishouding. Delokale vegetatie isbeschreven tijdens dekartering van
Berkheide in 1989. De vochtige vegetatie langs het open water bestaat voomemelijk uit Riet,
Harig Wilgeroosje en Brandnetel. Op de gemaaide delen vlak langs het water komt veelal een
vegetatie met Slanke waterkers en Blauwe waterereprijs voor. De droge hogere delen van het
taludzijnmetduindoomstruwelenbegroeid.Devegetatieindestrook aandeoostzijdetussenhet
tegelpad en de infiltratieplassen is een afwisseling van mosvlakjes en meidoornstruwelen. De
vegetatie aandewestzijde vanwinning 3bestaatvoornamelijk uitduindoomstruweel methieren
daarmeidoomenhoge gras-enkruidenvegetaties. Deinfiltratieplassen wordenveelal omzoomd
door Riet, Harig wilgeroosje, Brandnetel enlokaal een wilgebosje.
Avifauna
Vandeaanwezigefauna inhet gebiedismetnamedesamenstelling vandeavifauna afhankelijk
van dehydrologische situatie (water- enmoerasvogels).Het gebied (water, oever en rietkragen)
wordt voornamelijk bevolkt door eenden, steltlopers, meerkoeten en rietvogels. In de winter
bevriest het water niet door de hogere temperatuur van het toestromende grondwater. Daardoor
isheteenaantrekkelijk refugium voor allerleivogelsoorten.Opdetaludsgrazendantalingenen
krakeenden.Hettalud is ookeenbiotoopvoor amfibiën, spitsmuizen enwoelratten.Inhetwater
is geenbiologisch evenwicht. Er is een overpopulatie aankarper en er is weinig roofvis.
Matevandiversiteit vanhet landschap
Eennatuurlijk duinlandschapbevateengrotediversiteit aanvormenengradiënten (vochtgehalte,
temperatuur,expositievandehelling).Dekunstmatigrechteensteileoeversvan infiltratieplassen
enhetkanaal Winning 3leverenweinig gradiëntsituaties enzijn daardoornietkenmerkend voor
het duingebied.Zehebbeneenlagelandschappelijke natuurwaarde.Hoegroter dediversiteitdes
te hoger de natuurwaarden.
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Natuurlijkheid vanhetecosysteem (hydrologisch, geomorfologisch en nutriëntenhuishouding)
Een belangrijke faktor in de waardering van ecosystemen is de mate waarin een systeem op
natuurlijke wijzekanfunktioneren. Eenhydrologischregimezondermenselijk ingrijpen heeft de
voorkeur boven een door technische ingrepen gereguleerd systeem.
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TECHNISCHE GEBREKEN

Dithoofdstuk houdt eenopsomming invan detechnischeknelpunten die er zijn rondom Winning
3.
Diepwelputten 27 t/m 44
Als gevolg van de bovengrondse afstroming, lopen de 18 putten onder water. Hierdoor is de
bovenkant van de put niet te inspecteren. De doorvoerbuis van de electriciteitskabel kan
overstromen, waardoor verbinding ontstaat tussen 'boven-' en 'onderwater'. Putten zijn moeilijk
bereikbaar/begaanbaar (arbo). Technische staat van putkop is zeer slecht. Niet alle diepe putten
zijn te bedrijven.

Pomp 4 op de dam nabij winning 4
Pomp is defect. Pompschacht is verzand, dient te worden schoongemaakt. Leidingwerk ernstig
verroest. Gecompliceerde, slecht bereikbare infrastructuur. Doelen infrastructuur verjaard.

Afvoer winning 4
Afvoer drain winning 4 vond tot voor kort plaats richting open winning 3. Momenteel wordt
water van winning 4 middels reserve pompfase gesloten gewonnen. Structurele voorziening voor
gesloten afvoer ontbreekt.

Kabels-en leidinginfrastructuur
Aan de oostkant van het kanaal onder meer ter plaatse van de 300- en 500-mm-leiding en nabij
kabels zijn 'erosieplekken' aanwezig. Kabels liggen bloot ter plaatse van erosiegeulen. Deze
moeten hersteld ter voorkoming van beschadiging van genoemde kabels en leidingen.
Leidingkwaliteit hier en daar bedenkelijk, vooral bij zadelstukken.

Opstelling pompen in open kanaal
Pompen zijn moeilijk toegankelijk voor onderhoud. Bij peilbeheersing in het kanaal lager dan
NAP, wordt lucht aangezogen door de pompen. Zuigzijde pompen is gebrekkig uitgevoerd.
Onderhoud voetkleppenmoeilijk. Materieel iskwetsbaar. Leidingkokersboven hetkanaal moeten
worden hersteld. Groenroosters in het kanaal dienen te worden vervangen.

Taluds
Stabiliteit slecht door voortdurende erosie ('wateraders') en als gevolg van erosie is het kanaal
sterk verzand.
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Begroeiing taluds
Het maaien (2xperjaar) geeft problemen in het broedseizoen.

Algengroei inde winning
Vanafmeit/maugustusmoetdeopenwinningdagelijkswordenschoongemaakt.Bijonvoldoende
maatregelen levert dezeproblematiek geur-, smaak- en bacteriologische problemen.

Stalenpompgebouw
Verkeert technisch in slechte staat door gebrekkige kwaliteit en ouderdom. Olietank onder de
grond van trafo moet worden verwijderd. Leidingsysteem pompgebouw, hydraulisch gebrekkig
uitgevoerd. Arbo-technische gebreken.

Peilbeheersing
Het isgewenst hetpeil constant tehouden. Frequentie-geregelde pomp ontbreekt.

Profielopen kanaal
Oneffenheden in de bodem bieden kans tot bezinking. Dit kan leiden tot besmetting van het
gewonnen water.

Recirculatiewerkzaamheden
Recirculatiewater wordt ingebracht in de plassen 25 en 40. Dit zijn plassen die ook gevoed
kunnen worden door water vanaf de voorzuivering. Deplassen kennen door derecirculatie een
te hoog peil, dit vormt met name een ecologisch probleem doch tevens is dit aanleiding de
aanvoer van de eigen voorzuivering te beperken.
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WATERKWALITEITS-PROBLEMEN

5.1

Algemeen

Op het drinkwaterproduktiebedrijf te Katwijk wordt uit oppervlaktewater afkomstig uit
Rijnlandsboezem en de Andelse Maas door middel van onder meer duininfiltratie drinkwater
bereid. Ter voorkoming van verontreiniging van het duinpakket met eutrofiërende stoffen en slib
wordt vanaf 1988 het water voorgezuiverd. Nadat het water het duinpakket is gepasseerd, wordt
het door middel van open dan wel gesloten winsystemen teruggewonnen en op de
nazuiveringsinstallatie verder behandeld tot drinkwater. In de nazuivering wordt bacteriologisch
betrouwbaar water verkregen, dat wordt bereikt met ozonisatie en twee filtratiestappen waarvan
de laatste, de langzame zandfiltratie, de belangrijkste is. Desinfectie met chloorbleekloog is
mogelijk, doch wordt vanwege z'n nadelige bijverschijnselen beperkt tot calamiteuze situaties.
Na duinpassage is het water bacteriologisch betrouwbaar wanneer gebruik wordt gemaakt van
gesloten winsystemen. Echter bij toepassing van open winsystemen treedt er een aanzienlijke
bacteriologische herbesmetting op.Daarnaast ontwikkelt zichindergelijke openwinsystemen ook
veel biomassa (in de vorm van algen, wieren en waterplanten) die niet alleen een extra belasting
voor de nazuivering oplevert, doch ook aanleiding geeft tot het ontstaan van reuk- en smaakklachten in het drinkwater. Van alle thans operationele winningen in Berkheide is er nog slechts
één winning open en dat betreft winning 3. In verband met de nadelige effecten van open
winsystemen is bij het opstellen van het zuiveringsproces voor de toekomst er van uitgegaan dat
winning 3 'gesloten' wordt. Uitkwaliteitsoverwegingen zijn errecentelijk twee zaken naar voren
gekomen die aanpassing vanwinning 3opkorte termijn noodzakelijk maken. Dit isten eerste het
om technische redenen uit bedrijf nemen (in april 1991)van de ozoninstallatie en ten tweede de
verslechtering van de bacteriologische waterkwaliteit. Deze verslechtering van de kwaliteit van
het water uit winning 3 heeft er toe geleid dat het drinkwater niet altijd aan de gestelde normen
voldeed. De overschrijdingen hebben meestal betrekking opdievan de norm voor Coli-bacteriën
doch incidenteel op die van de geur en smaak. Toevoeging van chloor alsdesinfectiemiddel leidt
veelal weer tot smaakklachten.
Omdat recent naar voren is gekomen dat bij ozonisatie mogelijk bromaat kan worden gevormd
en deze stof als schadelijk moet worden aangemerkt, wordt installatie op korte termijn van een
nieuwe ozondesinfectiestap vooralsnog niet overwogen. Vanwege de hierboven genoemde
problemen wordt er thans naar gestreefd zo weinig mogelijk water uit de open winning te
betrekken.

5.2

Waterkwaliteit

In z'n algemeenheid gesproken kan in het zuiveringsproces en de daaraan gerelateerde
waterkwaliteit devolgendetendenswordenwaargenomen. Inde afgelopen jaren isalsgevolg van
uitbreiding en verbetering van de winningen het aandeel met gesloten winmiddelen gewonnen
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water toegenomen. Verlaging van het watemivo in winning 3 heeft er mede toe geleid dat de
algen-concentraties zijn afgenomen en dat daarmee de belasting van de filtratie duidelijk is
verminderd. Ook de optimalisatie van het snelfiltratieproces heeft er toegeleid dat de belasting
van het langzame zandfiltratieproces aanzienlijk is verminderd. Aanwijzingen hiervan zijn te
vinden in detoename van de looptijden van de langzame zandfilters met een factor 10-20.Ook
de komst van de nieuwe reinwaterkelder speelde een belangrijke rol in de stabilisatie van het
zuiveringsproces. Als gevolg van deze positieve veranderingen heeft zich thans een
zuiveringsproces ingesteldwaarvanhetbelastingsniveau veellagerisdaninhetverleden.Erzijn
aanwijzingen dathetprocesdaardoorkritischerisgewordenvoorstootbelastingenmetnamevoor
dievan bacteriologische aard.
In tabel 1 op de volgende pagina zijn van de jaren 1989 t/m 1992 enkele analyseresultaten
vermeld vanhet verzamelde duinfiltraat (het ruwewater afkomstig uit het duin),dit betreft met
uitzondering van het laatste onderdeel van de tabel het gemengde water afkomstig uit alle
winningen zowelopen alsgesloten.Inhetlaatste onderdeelzijn gegevensvermelduit 1992van
water alleen afkomstig van de gesloten winningen, dus exclusief winning 3. Omdat de
bacteriologische herbesmetting nagenoeg geheel en de herkomst van chlorophyl alleen maar
afkomstig kanzijn van winning 3,kanvoorwatbetreft dezeparameters deinvloedvanwinning
3 op het duinfiltraat worden afgeleid. De chlorophyl-gehalten (een maat voor de algenontwikkeling) nemen geleidelijk af. Voor een deel is deze afname ook terug te vinden in lagere
gehalten aanzwevendestof.Aeromonasdaaltoverdejarenheenookduidelijk. Deniveau'svan
Clostridia blijven min of meer constant. Zeer opmerkelijk is de toename van zowel faecale
Streptococcen als E-Coli, beide een maat voor faecale verontreiniging. Niet alleen nemen de
gemiddelde waardentoe,ook de maximalewaarden stijgen aanzienlijk. In degrafieken (figuren
3 en4) zijn deresultaten van E-Coli enfaecale Streptococcen van winning 3 in deperiodejuni
t/m augustus 1992 weergegeven. Duidelijk komen hier de zeer sterk wisselende niveau's naar
voren. Uittabel 1istevens te zien wat de samenstelling is van het duinfiltraat zonder het open
winkanaal. Alle bacteriologische parameters, E-Coli, faecale Streptococcen, Aeromonas en
Clostridia scorenlaag. Ditzelfde geldt voor Chlorophyl.
Als oorzaak van de verslechtering van de bacteriologische kwaliteit van winning 3 zowel wat
betreft de gemiddelde als de maximale waarden moet gezocht worden in een toename van de
faecale belasting van het gebied mogelijk als gevolg van het hanteren van een verlaagde
waterstand in winning 3, waardoor er meer talud droogvalt waar vogels op vertoeven. De
piekbelastingen worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt doordat bij hevige regenval zeer veel
faecaliën in korte tijd van het talud afstromen. In combinatie met een wat kritischer geworden
zuiveringsproces leidt dit tot de reeds eerder genoemde problemen. Uit een oogpunt van
kwaliteitsborging is het daarom noodzakelijk dat het water uit winning 3 zo spoedig mogelijk
geslotenwordt gewonnen.
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Duininfiltraat 1989
Zwevende stof
E-coli
Feac.Str.
Aeromonas
Clostridia
Chlorophyl

Gemiddeld
6,78
21
3
32033
31
7,75

Minimum
3
5
0
4400
7
<1,5

Duininfiltraat 1990
Zwevende stof
E-coli
Feac.Str.
Aeromonas
Clostridia
Chlorophyl

Gemiddeld
4,17
37
5
15867
42
2,05

Minimum
2,4
2
0
2400
13
<1,5

Duininfiltraat 1991
Zwevende stof
E-coli
Feac.Str.
Aeromonas
Clostridia
Chlorophyl

Gemiddeld
3,23
60
54
9117
39
<1,5

Minimum
1,0
0
0
600
7
<1,5

Maximum
7,2
280
480
25000
100
3

Duininfiltraat 1992 (5 t/m 25/6
en 2/7 t/m 19/8; exclusief winning 3)
Zwevende stof
E-coli
Feac.Str.
Aeromonas
Clostridia
Chlorophyl

Gemiddeld

Minimum

Maximum

2,2
1,4
0,2
1900
1
0,8

1,8
0
0
11
0
0,8

2,8
20
1
6200
3
0,8

Tabel 1

Maximum
13,2
48
9
91000
80
40

Maximum
10,4
115
22
100000
105
5,9

Kwaliteit duinfiltraat mbt met name bacteriologische parameters
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Figuren 3en4 Verloop van E-coli(figuur 3)en Feacale Streptococcen (figuur 4) in winning
3 in dezomervan 1992.
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6

VERBLIJFTIJDEN

In dit hoofdstuk volgt eenkorte analyse van deproblematiek van het verblijf van het water in de
ondergrond. Gekoppeld aan de afstand die het water door de ondergrond aflegt, dan wel aan de
tijd die verstrijkt voordat het winmiddelen bereikt. Van belang is op te merken dat ook de
verandering van waterkwaliteit vóór bodempassage (in infiltratieplassen is sprake van adsorptie,
fotosynthese, vervluchtiging) en nâ bodempassage een rol speelt. Immers, bij een open winning
kan degoedekwaliteit zoalsdiebereiktwordtdoordebodempassage weerbijna volledig verloren
gaan.

6.1

Inleiding

Het verblijf in de ondergrond ismet name gericht op het verkrijgen van hygiënisch betrouwbaar
waterzodatnietnogeenchemische desinfectie nodigis.Pathogènemicro-organismeninhetwater
zijn te onderscheiden in
bacteriën (waarbij gebleken is dat vooral sporenvormende Clostridia persistent zijn) en
virussen.
Niet enkel deverblijftijd speelt eenrol.Zelfs 100dagenverblijf van rioolwater in zeer grof grind
is niet voldoende voor verkrijging van betrouwbaar water. De processen die zorgen voor
verwijdering vanmicro-organismen zijn afhankelijk vandetijd maarookvan fysische fenomenen
(als filtratie en adsorptie) en van chemische processen. Duidelijk is dat de temperatuur dus een
rol speelt, evenals de afstand (de afgelegde weg) en de omstandigheden waaronder de processen
plaatsvinden (pH,redox),natuurlijke microbiële activiteit (zoalsdat inbodemslib enin veenlagen
sterk aanwezig is) en met name de fijnheid van het bodemmateriaal. Duinzand is -zoals reeds
opgemerkt- zeer fijn.
Afbraak van micro-organismen wordt veelal gemodelleerd met eerste-orde afbaakprocessen. De
minimum verblijftijd is dan cruciaal. Berekend wordt meestal de minimum verblijftijd van het
water. De minimum verblijftijd van de organismen is wellicht hiervan afwijkend door
vertragingsprocessen. In ontwerpberekingen is de kortste weg (in tijd) veelal een maatgevende
parameter. Bij open-infiltratiesystemen is dit dus tijd die minimaal verstrijkt voordat water vanaf
derand van eenplas,doordemeest doorlatende laag eenkortbij gelegenwinmiddel heeft bereikt.
Die verblijftijd is -zo dit gewenst is- te veranderen door herinrichting of andere bedrijfsvoering.
Hogere peilen in winmiddelen doen het water langzamer toestromen, met dus langere
verblijftijden. Dit kan ook worden bereikt door lagere peilen in de infiltratieplassen of door
(kunstmatige) weerstand op de bodem van eenplas of door dezeplaatselijk verder weg te leggen
van winmiddelen (versmalling van de plas) of door het verder van de plas plaatsen van
winmiddelen.
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Uit een onlangs uitgevoerde studie 9 naar de verblijftijden bij de winmiddelen van EWR blijkt
dat de minimum verblijftijd optreedt bij winning 7. Dekortste, berekende verblijftijd is daar 8
dagen.Berekeningen zijn uitgevoerd met het stationaire analytische elementen-model MLAEM
vanStrack.Typischewaardenvoorwinning3zijn25à60dagen.Hierbijiservanuitgegaandat
hetpeil inwinning 3gehoudenwordtop0,5m+NAP.InhetIWACO-rapportisniet opgemerkt
datbij winning 3sprake isvanuithettaluduittredend watermet duskortereverblijftijden zoals
dat in een volgende paragraaf nog zal worden aangetoond. Dewinningen 6 en 7 zijn demeest
kritischewatbetreft deverblijftijd (ineensituatiemetschonepiasbodems)metsegmentenonder
20 dagen. Onderzoek naar de winst die gehaald kan worden in het laten toenemen van de
minimumverblijftijd voorhettotale systeem,moetdanookopdiewinmiddelen gerichtworden.

6.2

Verblijftijd winning 3

Alsvergelijking voor deminimumverblijftijd T (in dagen) geeft Lindenbergh (1941)
T =(4nL2)/(3k) (H3-rf)l(H2-ti>?
Een afleiding hiervan -entevensvan devolumestroom- wordt gegeven in bijlage 1.Hierin isH
hetpeil indeplassen inmtot dedebasis (derivierkleilaag), hhetpeil tot aandekleilaag inm
in kanaal m, n de effectieve porositeit (ca 0,35), L de kleinste afstand (in m) tussen plas en
kanaal en k de doorlatendheid (11,6 m/d) van het duinzand. Lindenbergh verwaarloost de
bodemweerstand in de infiltratieplas en berekent dus een Veilige' ondergrens. Als we de basis
veronderstellen op 1m-NAP,hetpeil in deplassen opmaximaal 9,3 m+NAPen hetpeil inhet
kanaal opminimaal NAPdan geldtvoor deverblijftijd T =ÛI250.
Minimum afstand plas/kanaal (inm)

Minimum verblijftijd (in dagen)

70

20

75

22

80

26

85

29

90

32

Tabel 2

Minimumverblijftijd indehuidigesituatielangsdekortstewegbijmaximaalpeilin
de infiltratieplassen (9,3m+NAP),zonder bodemweerstand en bij minimaal peil in
dewinplas (NAP).
(IWACO(1992) 'Onderzoek capaciteit Winningen Berkheide').
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Opgemerkt moet worden dat deze berekening veronderstelt dat al het water pas in het kanaal uit
de bodem uittreedt. Dat is op dit moment niet het geval. Op bepaalde plaatsen is er sprake van
uittredend water op een hoogte van ca 4,0 m+NAP. Dit is met name het geval daar waar de
afstand van een infiltratieplas tot aan het kanaal het meest kritisch is. Deze is slechts 70 m aan
de kop van het kanaal (nabij de pompen) waar er toestroming is vanuit plas 40A en in de knik
vanhetkanaal waar watertoestroomt uitplas 26A (daarisook deverzandingvanhetkanaal goed
zichtbaar). De weg van het water in de grond wordt daar verkleind met ca 20 m. Met H = 10,3;
'S

h = 5,0 en L = 50 vinden we voor de verblijftijd in de bodem 15 dagen (L/169).

6.3

Conclusie

De minimum verblijftijd in de bodem bij winning 3 is nu dus ca 15 dagen. De gemiddelde
verblijftijd in de ondergrond is ongeveer 50 dagen 10 , bij een doorstroming van opjaarbasis ca
8,6 Mm3. Het verblijf van het water in de infiltratieplas (en in veel mindere mate in de winplas)
kan echter ook nog wel tot vele dagen oplopen. De gemiddelde verblijftijd T kan worden
berekend doorhet outputsignaal metbetrekkingtotChloridetecorreleren aanhetinputsignaal (zie
bijlage 2) maar ook door de inhoud V te berekenen van de doorstroomde grond en dit te delen
door de totale doorstroomde hoeveelheid Q (de laatse jaren ca 8,5 Mm3/jaar).

V _
—

T
gem

Als we A aannemen op 50 ha, H

m

^Hgem^

Q

op 7 m en n op 0,35 berekenen we T

m

op 50 dagen.

Er is sprake van vanaf het talud naar beneden kabbelende 'beekjes', die met name na regenval
het opde onderzijde vanhet talud liggend materiaal inhet kanaal doen belanden. Dit veroorzaakt
een sterke herbesmetting. Een conclusie is dat het voor de betrouwbaarheid en de waterkwaliteit
op dit moment het meest belangrijk is om 'gesloten' te winnen (zodat herbesmetting na de
bodempassagemetnamemetvoordemenspathogèneorganismen isuitgesloten) enpas intweede
instantie dat het verblijf in de ondergrond voldoende lang is.

10

Ca 90% zal langer onderweg zijn dan 20 dagen en ca 90% korter dan 100 dagen.
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6.4

Verblijftijden Meyendel/Beikheide

Omdat in de toekomst Berkheide enMeyendel alseentotaal systeemkunnen enzullenworden
beschouwd, is het zaak in de nu nog verschillende deelgebieden eenzelfde filosofie over
verblijftijden aantehouden. Volgens mondelinge mededeling vanir. H.G.deJonge (NVDZH)
isvoor het gebied Meyendel de gemiddelde,mediane en modale verblijftijd 1,5; 3en 2maand.
De heer ir. H. Tuinzaad heeft in ontwerp-notities voor Meyendel een minimum verblijftijd
aangehouden op 28 dagen. Deheer deJonge heeft berekend dat in depraktijk deverblijftijd in
het gebied Meyendel nergensminder is dan 25dagen.Dit isberekend met de formule

Tmin =

n hl
; „'

K'S

Hierinis shet verschil inpeilinwin-en infiltratiemiddelen (duss =H-h), k de doorlatendheid
12,5m/denndeporositeit 0,38.Alssgering is,danishetresultaat vandezevergelijking gelijk
aan die van Lindenbergh. De gelineariseerde vergelijking leidt tot een slechts geringe
onderschatting van deverblijftijd. Deverblijftijd is inwerkelijkheid dus iets groter.
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BESCHIKBARE CAPACITEIT

In mei 1992isdoor de 3ZH-plus werkgroep infrastructuur een actualisering van een notitie van
april 1991uitgebracht (concept).In denotitie van april 1991werd gesteld dat het aanvaardbaar
is om voor de planning op de korte termijn een lager reservepercentage aan te houden dan de
gebruikelijke 10%.Methetoogopdeeffecten vanklimatologisch bijzonderejarenwordthetniet
verantwoord geacht om een lager percentage dan 5% toe te staan. De effecten van de nieuwe
vraagprognoses en een geactualiseerde produktieplanning isvoor dekomendejaren 1992tot en
met 1994in onderstaande tabel af telezen.

Tabel 3

jaar

berekende gereduceerde reservepercentages volgens inzichten in
april 1991
mei 1992

1992
1993
1994
1995

8
7
8
>10

7
2
9
>10

Verschil tussen produktiecapaciteit ennetto vraag,in%

Het blijkt dat in 1993onvoldoende reserve aanwezig is.In dit overzicht wordt er vanuit gegaan
datAlphenenNoordwijk in 1993sluitenendatdeproduktievanHazerswoudewordtgehalveerd.
Als Alphen en Hazerswoude niet worden gesloten of respectievelijk gehalveerd, dan is in 1993
eenpercentage van 5%haalbaar. Debovenstaande gewijzigde inzichtenhebbenbij 3ZH-plustot
herzieninggeleidvandeconclusiesuitdenotitievanapril 1991.Zijzijnnuvanmeningdatbeide
pompstations uithet oogpuntvanlokaleleveringszekerheid volledig operationeelmoeten blijven
tot het moment dat aanvoer van water vanuit het Alblasserwaard-Lek-project mogelijk is.Dit is
volgens planning 1995.Opgemerkt moetworden dat dithaaks staat opdewensvan deMinister
van VROM die vanwegekwaliteitsaspecten aandringt op een zo snel mogelijke sluiting van de
pompstations.
In dezeconclusies ismenervanuit gegaan dat de capaciteit van Winning 3beschikbaar is.De
3ZH-plus werkgroep letterlijk geciteerd:
'Voor het terugbrengen van produktie van Winning 3 is in de regio onvoldoende
(over)capaciteit beschikbaar'.
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De conclusie is dat er dekomendejaren geen enkele ruimte is om de capaciteit open infiltratie
terug tebrengen. Deruimtekomt ereerst alseen aantal diepinfütratieprojecten in Zuid-Holland
is gerealiseerd. Hiervoor wordt een MER opgesteld, dat echter niet eerder gereed kan zijn dan
eind 1994.Daarnakomtnogdeprocedurevaninspraak,besluit,bestek,bouw,ingebruikneming.
Hoewel deervaringen met diepinfiltratie bij de DZH gunstig zijn wijzen ervaringen ondermeer
bij PWN uit dat detechniek van diepinfiltratie bij zeer goede voorzuivering een operationele is
doch dathet in debeginjaren onzeker isomervooreen groot deelvanafhankelijk te zijn. Niet
eerder dan in 1998kan aanvullende diepinfiltratie-capaciteit beschikbaar zijn.
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UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN VOOR ECOLOGISCH
BEHEER

8.1

Algemeen

Heel Berkheide valt onder de Natuurbeschermingswet (NB-wet), wat betekent dat de daarvoor
geldende bepalingen van toepassing zijn. Voor natuurwaarde wordt het volgende van belang
geacht:
Vegetatie;
Avifauna;
Landschap (diversiteit, hoe meer elementen en kleinschaliger hoe beter)
Natuurlijkheid vanhetecosysteem (hydrologisch,geomorfologisch, nutrientenhuishouding)

8.2

Rijksbeleid

Inhet Natuurbeleidsplan wordt het natuurbeleid voor dekomende 30jaar beschreven. Het gehele
duingebied wordt in dit plan aangewezen als onderdeel van de Ecologisch Hoofdstructuur. Het
hele duingebied zal in 1998 onder de Natuurbeschermingswet (NB-wet) vallen.
Actuele zaken die betrekking hebben op problematiek rond winning 3 zijn de ontwikkeling van
diepinfïltratiecapaciteit, het inspelen op de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de huidige
infiltratiegebieden, projekten voor concrete uitvoering van beleid met betrekking tot regeneratie
natte duinvalleien en verstuiving.
Het beleid van NBLF is middels het toewijzen onder de NB-wet gericht op bescherming van de
duinen langs de kust.

8.3

Natuurvisie Nederlandse duinen

In het rapport 'Duinen voor de wind' (Stichting Duinbehoud, 1992),wordt de toekomstvisie van
de Stichting Duinbehoud geschetst over het gebruik en beheer van de Nederlandse duinen. Met
behulp van een streefbeeld wordt een mogelijke toekomstige situatie neergezet. Daarin zijn de
duinen een divers, dynamisch, in hoge mate zelfregulerend ecosysteem. Natuurlijke processen
(zoals verstuiving) zijn sleutelfactoren bij duurzame instandhouding en natuurontwikkeling.
Daarnaast zal natuurbeheer en gebruik door demensplaats blijven vinden. Devisie is uitgewerkt
ineenzestalnatuurdoeltypen variërendvaneenvolledignatuurlijk, zelfregulerend duinlandschap,
tot een agrarisch duinlandschap. Deze doeltypen dienen onder andere door middel van een aantal
natuurontwikkelingsprojecten tot stand gebracht te worden. Een voorbeeld daarvan is het herstel
van vochtige duinvalleien door middel van enerzijds beperking van oppervlakte-infiltratie,
anderzijds het beter afschermen van het waterwinsyteem en herinrichting van resterende
infiltratiegebieden. Daarbij zijn ecologische randvoorwaarden richtinggevend.
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REGENERATIE

9.1

Inleiding

Sinds een aantal jaren wordt door de Provincie Zuid-Holland een beleid gevoerd om te komen
tot herstel van natte duinvalleivegetaties en een natuurlijke hydrologie (Provincie ZH, 1989).
Terwijl ineen groot deel van de droge delen een vrijwel oorspronkelijke vegetatie voorkomt, zijn
de karakteristieke valleivegetaties door de waterwinning nagenoeg verdwenen. Na verdroging
volgde eutrofiëring waar de matig voedselrijke vegetaties niet tegen bestand waren. Riet- en
Lisdoddevelden bepalen anno 1992 het beeld van de kwelplassen. Door Provinciale Staten is
besloten regeneratie mogelijk te maken door de oppervlakte-infiltratiekapaciteit van de ZuidHollandse duinwaterleidingbedrijven voor 2000tereducerentot 60miljoen m 3 perjaar. Voor de
uitwerking van dit besluit is het Informeel Bestuurlijk Overleg Regeneratie (IBOR) in het leven
geroepen. Naast de Provincie en de andere betrokkenen zijn hierin ook de waterleidingbedrijven
vertegenwoordigd. Door het IBOR is het initiatief genomen tot een regeneratie-onderzoek.
Doel van het onderzoek is om te komen tot een optimale keuze van een lokatie voor herstel van
duinvalleien in de duingebieden Meijendel en Berkheide. Hiervoor wordt een aantal potentiële
lokaties onderzocht die samengebracht zijn in een vijftal scenario's. Van deze scenario's wordt
bepaald wat de ecologische effecten zullen zijn bij opheffen van de betrokken win- en
infiltratiemiddelen.

9.2

De regeneratiescenario's

De scenario's zijn zodanig opgesteld (behalve in ('sprokker)scenario V), dat het steeds een zo
groot mogelijk aaneengesloten gebied betreft. Er kan onderscheid gemaakt worden in scenario's
die de zogenaamde westelijke valleien beslaan (I en II) en scenario's die een gebied van zee tot
binnenduinrand (Oost-West) omvatten (UI en IV). Van deze scenario's is steeds een noordelijke
en een zuidelijke variant opgesteld. Scenario V is samengesteld uit onderdelen van de overige
scenario's.

9.3

Scenario IV

Alleen in het oost-westscenario IV is sprake van opheffing van het zuidelijke deel van winning
3. Uit figuur 5blijkt dat naast winning 3 (gedeeltelijk) ook de winningen 4, 5 (zuid), 8 (zuid) en
9 opgeheven worden met de bijbehorende infiltratiepiassen. Aan de keuze voor een dergelijk
scenario ligt de gedachte ten grondslag dat als een gebied van zee tot binnenland vrij is van
waterwinning, de natuurlijke processen volledig hersteld kunnen worden. Er zou dan weer een
zoetwaterbel ontstaan die alleen gevoed wordt door regenwater. De afstroming ondervindt geen
hinder van waterwinning. Verstuiving moet leiden tot herstel van de geomorfologie, verjonging
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van het landschap en nieuwe duinvalleien met oorspronkelijke mesotrofe vegetaties en
bijbehorende fauna. Dat zalechter niet zonder meerplaats vinden. Eengrote beheersinspanning
moetgeleverdwordenvoordat ditstreefbeeld bereikt zalkunnenworden.Zozijn de doorsnijdingen van het oorspronkelijk reliëf moeilijk te herstellen. Met name het meer dan 1,5 kmlange,
diepekanaal datvoorwinning 3gegraven is,zalniet of slechtsmet grotemoeiteenkostenweer
opgevuld kunnen worden. Een voorzichtige schatting levert een zandtekort van 600.000 m om
hettotalekanaal optevullentot 8m+NAP.Bij aanvoervanrivierzandmoetmendenkenaanca
Hfl 20,-perm3.Ditvraagteeninvesteringvoorenkelhetzandvanca 12MHfl. Natuurlijk heeft
duinzand devoorkeur boven rivier- of zelfs zeezand. Echter dit isniet beschikbaar of (te)zout.
Bij regeneratieprojecten zo die elders in het duingebied worden uitgevoerd, komt onvoldoende
zand vrij. Immers,het tekort is 10cm in een heel duingebied ter grootte van ca 600ha.

31

Figuur 5

Scenario IV

REGENERATIE-SCENARIO IV
Oost-West Berkheide
capaciteitsverlies ca. 12miljoenm3
Winningte handhaven
Winning opte heffen
Winning met randvoorwaarden
vanuit ecologie

c£3

Infiltratie te handhaven
Infiltratie op te heffen
Infiltratie met randvoorwaarden
vanuit ecologie
Potentieelvochtige
valleien
Grens
regeneratiegebied
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10

DOELVOOR DELANGETERMIJN

Doel van ditproject met betrekking tot winning 3is
het oplossen van zoveel mogelijk knelpunten met betrekking tot ecologie, techniek en
waterkwaliteit;
met inachtneming van randvoorwaarden van de overheid;
met de garantie van voldoende capaciteit (en dus voldoende reserve) voor levering van
drinkwater in Zuid-Holland, nu en in de toekomst;
met inachtneming vanhygiënische eisen mbt verblijftijd en afstand in de ondergrond;
met realisering van zoveel mogelijk natuurdoelen.
Voorvoldoendewaterkwaliteit wordtvooralsnogeenverblijf ineenfreatisch pakketvanminstens
drieweken enminstens 60mvoldoende geacht11. Devoorkeur gaat echter uit naar eenlangere
wegentijd. Expliciet betekent vaststelling vandit doel datindetoekomst ookbij dewinningen
6en7gezochtwordtnaarverlengingvandeverblijftijd dienukennelijk -bijdeze winmiddelengeringer is.Beide winmiddelen hebben segmenten met verblijftijden minder dan 20dagen.

Opgemerkt moet worden dat grofheid, processen en omstandigheden (microbièle
activiteit, aanwezigheid van zuurstof) in diepe pakketten nogal van freatische
pakketten afwijken. Denoodzakelijke verblijftijden zullenbijdiepinfiltratie daarom
waarschijnlijk groter zijn.
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OPLOSSINGSRICHTINGEN ENBESCHRIJVING VAN DEVARIANTEN

Waterleidingbedrijven hebben de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in open infiltratie voor
onderhoud, renovatie, herinrichting . Optimalisatie om een en ander met ook ecologische
randvoorwaarden te kunnen bedrijven, was dus nog niet overal mogelijk. Veranderingen,
moderniseringen werden tegengehouden en tegengewerkt door de onduidelijkheid die te maken
hadmetreorganisatiesendegedachten -totenkelejarengeleden-daterzonderbodempassageen
zonderuitgebreidevoorraadvorming inopenreservoirs opeenbetrouwbaremanierdrinkwaterte
maken is. Dat is niet het geval. Daarbij komt dat er grote verschillen zitten in de open
infiltratieprojecten inNederland. Hetruimtegebruik perproject varieert van 5(Kieftenvlak nabij
Wijk aan Zee) tot 25 (Berkheide in Katwijk en Wassenaar) ha per (Mm3/jaar). Gemiddeld in
Nederland isdit 12haper (Mm3/jaar).

IntermezzoOpe»Infiltratie Nieuwe Stijl
De effecten van een in^tratiesysteem zijn afhankelfêk van hetrofrntebestegen van de
inrichtingenbedrijfsvoering (waaronder dewaterkwaliteit).OnderOpenInfiltratie Nieuwe
Stijl verstaanwe infiltratiewaarbijde natuurrkhtin$$évmé is(zonderconcessieste doen
aaneisenvanuitdewatervoorziening).Onderdeel vandezefilosofie is
voorzuiveringvan hetwaterom aanvoervan müieuvreerndestoffen beperkt te
houden,
intensivering omhetruimtebeslag beperkthouden,
(her^wridbting:teneindernimtelijke gradiëntente creëren,
bedrijfsvoering waarbij onnatuurlijke wisselingen in de waterpeilen en de
grondwaterstanden en overige terugkerende menselijke activiteiten (voor
onderhoud)zogeringmogelijk zijnen
beheersmaatregelen (plaggen, vematt&n, begrazen, maaien) om de
beschikbaarheid vannutriënten geringtelaten sajrt

Alswenaarhettotalesysteemwinning3kijken(inclusiefdeinfütratieplassen),zienweeen1800
m lang, gemiddeld 300 m breed gebied (in totaal dus 54 ha inclusief de infiltratiepanden aan
weerszijden vanwinning 3).Devolumestroom die infiltreerde in de afgelopen jaren was ca 8,5
Mm /jaar. DitbetekentdatWinning3eengebiediswaarhetruimtebeslagperMm -jaarcapaciteit
relatief gering is.
12

Wél is het infiltratiegebied Castricum van NV PWN in de jaren 90, 91 en 92
volledig gerenoveerd, ziePeters et al(1992).
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11.1

Regeneratie en diepinfiltratie

Opheffing van Winning 3 is tot 1998 niet mogelijk vanwege de krapte voor de dekking. Zowel
EWR als DZH zitten aan de grens van de vergunning voor toegestane infiltratie en onttrekking.
Op dit moment is de tweede fase van het uitwerken van een MER tbv diepinfiltratieprojecten in
uitvoering. De planning is dat pas eind 1994 dit MER gereed is. Vergunningsprocedures, bouw
en opstart van de installaties vragen elk ongeveer eenjaar. Een redelijk optimische raming is dat
pas in 1998 voldoende vervangende capaciteit beschikbaar kan zijn. Gezien de ernst van de
problematiek is daarom in alle gevallen nu al een investering inWinning 3 noodzakelijk. Ook in
het geval van regeneratie op termijn zal voor het komende decennium een oplossing gevonden
moeten worden voor het tekort in de behoeftedekking.
Voorregeneratiekan gekozenworden alshet verwachte natuurherstel bijregeneratie groter isdan
de schade die realisatie van vervangende capaciteit met zich brengt. De kosten van deze
regeneratievariant bestaanuitdekostenvandevervangendecapaciteit,dekostendie samenhangen
met de boekwaarde van de huidige produktiemiddelen (die verwijderd worden dan wel die niet
meergebruiktkunnenworden;zozalersprakezijn vanovercapaciteit inbepaalde onderdelen van
het totale proces) en de kosten van inrichtings- of herstelmaatregelen. Deze kosten (voor
herinrichting) zullen gemaakt moeten worden. Immers niet te verwachten is dat het gebied zich
zal ontwikkelen in een gewenste richting zonder inrichting (slibverwijdering, dichtschuiven van
plassen, verstuiving op gang brengen) en zonder aansluitend beheer.
Als Winning 3 wordt geregenereerd, als dus zowel infiltratie en winning volgens scenario IV
wordt beëindigd ( ), ontstaat een ca 1600 m lang duinmeer van ca 80 m breedte met daarin
eenpeil van op den duur ca 7 m+NAP (injanuari 1922was de grondwaterstand ca 6,8 m+NAP).
Het wordt een langgerekt duinmeer (ca 8m diep en een inhoud van ca 0,5 Mm 3 ). Het oppervlak
van het duinmeer is ca 14ha. Onderzocht moet worden of er sprake zal zijn van wegen en paden
die onderwater komen te staan. Ook hiervoor moeten indit geval maatregelen getroffen worden.
Een mogelijkheid ishet meer door aanvoer van zand op tevullen (dan is ca 0,5 Mm 3 (duin)zand
nodig (kosten ca 10 miljoen gulden) dan wel het op te vullen tot een duinmeer dat maximaal 3
m diep is.Dan is slechts 0,2 Mm 3 zand nodig (kosten ca4 miljoen gulden).Volgens scenario IV
(waarbij heel winning 3 wordt geregenereerd) is het capaciteitsverlies dat hiermee is gemoeid ca
13miljoen m3/jaar. Het betreft dan delen van de winningen 5 en 8 en de volledige winningen 3,

13

Scenario IV betreft de zuidelijke 75% van winning 3 (daar zal dan een duinmeer
ontstaan).Denoordelijke 25%zou inbedrijf blijven. Ermoet dus eigenlijk een meer
dan 100m brede dam tussen dietwee gedeelten worden aangebracht. In het vervolg
wordt aangenomen dat regeneratie inhoudt dat heel Winning 3 wordt opgeheven.
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4 en 9 ( 14 ).
Onderdeel van dit regeneratiescenario is dat op zo kort mogelijke termijn (doch niet eerder
mogelijk dan 1998)ca 13Mm3/jaar diepinfiltratiecapaciteit beschikbaar moet zijn. De investering
diehiervoor gedaan moetworden (opbasisvanhethuidigeprijspeil, uitgaande van decijfers van
de diepinfiltratiesystemen van PWN en DZH en aannemende dat een voorzuivering aanwezig is
die in staat iswater te bereiden dat metputten infiltreerbaar is) is ca 20miljoen gulden (cafl 1,5
per m3-jaarcapaciteit). Een en ander is afhankelijk van de capaciteit van de voorzuiveringen, de
kwaliteit van het infiltratiewater en de wijze van bedrijfsvoering (meet- en regeltechniek). De
natuurschade die de aanlegvan de diepinfiltratieprojecten met zich zalbrengen is afhankelijk van
deplaats van deprojecten. In de ramingen iservan uitgegaan dat de kosten van transport van het
voorgezuiverde water niet buitensporig hoog zijn. Transport van voorzuiverd water dat met
plassen wordt geïnfiltreerd gebeurt via de plassen zelf. Transport van water voor diepinfütratie
zal moeten gebeuren met leidingen die moeten worden aangelegd als ze al niet beschikbaar en
geschikt zijn.
Bij beëindiging van de infiltratie in de plassen aan weerszijden van winning 3 zullen de plassen
(en een aantal kwelplassen in het westen) droogvallen. Dit vraagt een aantal beheers- en
inrichtingsmaatregelen. Onder meer voor de aanvoer van water naar de overige infUtratieplassen.
Want er is sprake van serieschakeling van deplassen. Daarentegen zal -zoals gezegd- ter plaatse
van Winning 3 een ca 7 m diepe plas ontstaan. Vooralsnog wordt in het regeneratieproject niet
overwogen deze plas met zand op te vullen. Omdat het oost/west gelegen Kanaal 4 een
hydrologische 'kortsluiting' zal veroorzaken, moet dit wél worden aangevuld. Voorts zijn er
winmiddelen nodig om de invloeden te beperken van hetgeen niet geregenereerd wordt; bedoeld
wordt de afstroming vanuit plas 14.
Voor Berkheide is -onafhankelijk van eventuele regeneratie- een diepinfiltratieproject in
voorbereiding. Een aantal investeringen hiervoor is algedaan. Het wachten is op een vergunning
in het kader van de Grondwaterwet.

11.2

Renovatie en optimalisatie

Een andere optie ishet investeren in open infiltratie. Feitelijk is er immers sprake van 'uitgesteld
onderhoud'. Deonzekerheid met betrekking tothetvoortbestaan van open infiltratiewerken inhet
duin hebben dit lange tijd belet.

14

Het geschatte verlies in capaciteit is 100 % van winning 3 (capaciteit 7,1), ca 25
% van winning 5 (capaciteit 1,5), ca 50 % van winning 8 (capaciteit 3,1), ca100%
van winning 4 (capaciteit 2,4), 100 % van winning 9 (capaciteit 1,1) en dus een
totaal van ca 13 Mm per jaar.
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Voordat deze variant, deze oplossingsrichting, wordt uitgewerkt, moet er een concreet doel zijn
vannatuurdiemenwilrealiseren nabijwinning 3.Rode draadinoptimalisatieprojecten is immers
de natuurontwikkeling cq -herstel dat men wil realiseren naast het in technisch goede staat
brengen van de 'blauwe' middelen.
Interessant ishetjuist omje een aantal ambitieuze doelen te stellen mbt natuur. Het plan is deze
in overleg met onder meer de Stichting Duinbehoud en de terreinbeheerder te genereren.
Vooralsnog valt te denken aan
eilanden, baaien;
'natuurlijke' duinwateren;
rietmoerassen;
glooiende hellingen;
kwelplassen met 'natuurlijke' oevers;
wilgen- en berkenbos;
Winning 3 is het de oudste winmiddel waarmee kunstmatig geïnfiltreerd water wordt gewonnen.
Immers, al in 1940 werdjuist ten oosten hiervan al water geïnfiltreerd. In de loop der tijd zal er
sprake zijn geweest van een hoge en groeiende aanvoer (volumestroom van het water maal
concentratie) van fosfaat. Toen vanaf begin 1988 enkel nog voorgezuiverd water werd
geïnfiltreerd en het bodemslib uit de aanweerszijden liggendeplassen was verwijderd, stegen de
kansen voor de natuur. Wél zal er nog sprake zijn van een voorraad in de bodem opgeslagen
(geadsorbeerd) fosfaat. Dit zal vrijkomen na doorstroming met het schone, 'gedefosfateerde'
water. Dit proces zal nog enkele jaren duren en nog langer als door regeneratie de waterfluxen
sterk afnemen. In bijlage 2 is op basis van extrapolatie berekend dat het vanaf begin 1988 ca 7
jaar duurt (dus tot begin 1995) vooraleer de totaal-fosfaat-concentratie de concentratie van het
infiltratiewater benadert. Dit is gedefinieerd als het tijdstip waarop de concentratie in het
opgepompte water bijna gelijk is aan de concentratie in het infiltratiewater. Sinds begin 1988
wordt er ter plaatse van winning 3 meer fosfaat uit het duin weggepompt dan er met het
infiltratiewater wordt ingebracht (Cj(t) gemiddeld 0,07 mg/l). De concentratie c0(t) totaal fosfaat
in het opgepompte water is afhankelijk van de tijd t en voldoet het best aan de vergelijking
c0(t) =0,58 •e - °- 35 *' + 0,07

Hierin is c(t) de concentratie totaal fosfaat in mg/l of ton/Mm en t de tijd in jaren sinds 22
februari 1988(hetmomentwaaropverondersteld wordt datvoorzuiverdwaterwerd geïnfiltreerd).
Alsweveronderstellen dater sindsdietijd Q(t)infiltreert, opgepompt wordt enuithet duin wordt
weggevoerd (en als dus de fractie die gerecirculeerd wordt, wordt verwaarloosd) dan geldt voor
de vracht M(t) in tonnen fosfaat die sinds 22 februari 1988 uit het duin is afgevoerd

of als we Q(t) constant 8,5 Mm3/jaar veronderstellen
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M(f) = JQ(t) •(c0(t) - c,(t))dt

M(t) = 14 •(1 - e- °'35 '' )

Nadeoverschakelingnaarschonerinfiltratiewater moestdoornaïevelinguitdebodemca 14ton
fosfaat wordenafgevoerd. Na4,7jaar(november 1992)ishiervanreeds80%ofmeerdan 11 ton
weggenomen uit het duin. Na 8,5 jaar (eind 1996) is 95% van de totale hoeveelheid fosfaat
verwijderd.
KoerselmanvanKIWAdoetopditmomentonderzoeknaardebeperkendeparameterbijdegroei
van duinvegetaties. Het isdeverwachting datdaar waar fosfaat inruimemate aanwezig is,niet
fosfaat maarstikstofdegroeibeperkendevoedingsstofis(Koerselman, 1992).Beheersmaatregelen
gericht opeenvoedselarme, duinvalleivegetatie moetzichdaneerstrichtenophetbereikenvan
natte omstandigheden (waardoor stikstofrnineralisatie wordt geremd) en als dit onvoldoende is,
plaggenwaarbijdeaanwezigestikstofwordtverwijderd. Deconclusieshieruitzijn datvooralsnog
gezochtmoetwordennaarnatteomstandigheden,datzomogelijkbodemmoetworden afgeplagd
endat zomogelijk eenhogewaterflux moetworden in standgehouden opdatmet schoonwater
denog aanwezige fosfaat wordt 'uitgespoeld'.
Indezevariantishetdebedoelingkanaal3niettehandhaven als 'produktiegestuurd winmiddel'
doch als 'peilgestuurd grondwaterstand-beheersingsmidder.Winning 3 is dus -in deze variantes aanduiding niet meerjuist. Het lange litteken dathetkanaal nu is (omdat op-en aanvulling
met duinzand kostbaar is) kan worden opgedeeld in een aantal (bijvoorbeeld 4) met elkaar in
verbinding staande en achter elkaar liggende 'duinmeren' of kwelplassen, zie figuur 6 op de
volgende pagina. Deze duinmeren kunnen worden aangelegd met flauwe taluds, baaien en
eilanden.Menkandenken aanaanplantvanrietmoerasofwilgen.Hetpeildatindekwelplassen
wordt gehandhaafd kan worden gekozen enkel op basis van ecologische inzichten zodat er
waterdiepten ontstaan die natuurwaarde hebben, dat wil zeggen tot 3 m diep. De bodem van
kanaal3isaangelegdop 1 m-NAP.Doorverzanding zaldienuhogerzijn, wellicht 0,5m-NAP.
Dit betekent dat het peil in de kunstmatige 'duinmeren' die zullen ontstaan, gekozen en
gehandhaafd wordt op ca 2,5 m+NAP. Ook kan men dit enigszins laten variëren in zomer- en
winter-situaties.
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Figuur 6

Optimalisatie,renovatie enherinrichtingvanhetinfiltratiesysteem. Deplaatsvande
kwelpassencqondiepeduinmeren isinhetcentrumvanhet gebied. Hetpeilindeze
plassen zal worden gehandhaafd op bijvoorbeeld 2,5 m+NAP. Het peil in de
infiltratieplassen bedraagt 9,3 m+NAP. Putten dienen te staan op een afstand van
minstens 65mvan de infiltratieplassen enminstens 10mvan de kwelplassen.
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Op minstens 10 m afstand van de waterlijn (15) die hoort bij de hoogste waterstand, maken we
putten diewater afvoeren 'onder vrijverval' naareenleidingwaarin een 'constant' vacuüm wordt
aangehouden. De diameter moet dus zodanig zijn dat het verval in de leiding niet groter is dan
enkele decimeters. De leiding zou kunnen worden gelegd langs de hoogtelijn van ca 4 m+NAP.
Het peil (omgerekend naar stijghoogte) in de leiding mag nooit lager zijn dan het peil in de
kwelpassen. Al het water dat uiteindelijk in de leiding stroomt (en dat naar de nazuivering wordt
afgevoerd) is dan afkomstig uit infiltratieplassen en uit natuurlijke neerslag. De afstand van de
putten tot aan deplassen isgemiddeld ca 75,doch minstens 65 meter. De maximale toestroming
van water uit de plassen (als er geen sprake is van plasbodemweerstand, de toestroming zal dus
in de loop der jaren afnemen) is ca 7,7 m3/mVdag ( 16 ). Bij twee zijden van elk 1600 m is dit
een waterlevering van 24.600 m3/dag, 1030 m /uur of 9 Mm3/jaar. Bij een afstand van plas tot
put van 60 m is 18 dagen. Door het peil in de leiding iets hoger te kiezen, zal er minder
toestromen. De verblijftijd zal dan toenemen. Een nadere detaillering is nodig opdat de
doelstelling van de verblijftijd (minstens 21 dagen) wordt gehaald. Ook een mogelijkheid is
plaatselijk de infütratieplas iets verder van de putten af te leggen door de infiltratieplas smaller
te maken. Bij peilen als genoemd, dient voor een verblijftijd van 21 dagen de afstand van plas
tot put minstens 68 m te bedragen.
Naar verwachting zijn 300 putten voldoende. Deze hebben een hoh-afstand van bijvoorbeeld 10
m; een diameter van 0,6 m; 3m filter (rond 0,2m);een omstorting van 1,0-1,2mm (of 1,25-1,75
mm) en een spleetwijdte van 0,8 (of 1,0) mm. De toestroming zal maximaal circa 4 m3/uur
bedragen en detotaletoestroming bij schoneplassen minstens ca 1000m3/uur. Dekosten van de
putten zijn naar verwachting maximaal 0,6 miljoen gulden17. De leiding kost wellicht ca fl 200,per m'. Dus ook ca 0,6 miljoen gulden. Dekosten van de overige installaties zijn echter zodanig
dat de totale kosten van deze optimalisatievariant ('renovatie') wellicht ca 5 MHfl zullen zijn.
Duidelijk mag zijn dat een nieuw pompgebouw de grootste kostenpost vormt.

15

Nog onderzocht zal worden of het mogelijk is deputtenniet aan de onder- doch aan
de bovenzijde van het talud te plaatsen. Dan zal er sprake zijn van een leiding tpv
de 8 m+NAP-hoogtelijn.

16

Hierbij is aangenomen dat de gemiddelde grondwaterstand ter plaatse van de
puttenrij ca 3,0 m+NAP is. De stijghoogte in de leiding wordt gehandhaafd op ca
2,5 m+NAP. Aangenomen is een k-waarde van 11,6 m/dag. Door infiltratie van
warm water in de zomers (maximum wellicht boven 20 graden Celsius) en koud
water in de winters (minimum wellicht onder 5 graden Celsius) is de k-waarde aan
het eind van de zomers ca 25%hoger en aan het eind van de winters ca 25%lager.
De toestroming nu blijkt ook al te variëren tussen 31.000 en 17.000 m3/dag.

17

De kosten van een ca 9 m diepe put met een füterlengte van 5 m (0,2 m diameter)
en een boorgatdiameter van 0,6 m bedroegen bij PWN voorjaar 1991 ca fl 4000,-.
Een HOBAS-leiding met een diameter van 0,4 m kostte ca fl 200,-/m' (enkel
materiaal?).
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Hetwaterdatuitdekwelpassenzalmoetenworden afgevoerd (omdateraltijd sprakezalzijnvan
toestromingofkwel)zoukunnenworden 'gerecirculeerd' enteruggevoerdnaareen infütratieplas.
Ook kan worden overwogen (dit water houdt immers nog enkele jaren relatief hoge
fosfaatconcentraties) om dit 'duinrel-water' af te voeren naar de Groote (of Valkenburgsche)
Wetering. Eenschattingvandehoeveelheid diemaximaal moetworden afgevoerd isdehuidige
verpompte hoeveelheid (18).Denu aanwezige pompgebouwen enpompen inwinning 3moeten
worden verwijderd (19). Hiervoor komt een nieuwe inrichting in de plaats die het peil in het
duinmeer handhaaft (bijvoorbeeld met een overstortconstructie) en tevens het peil in de
vacüumleiding.Overwogen moet worden omtegelijkertijd met de aanleg van denieuweputten,
ookde 'diepwelputten' tevervangen (een aantalvande 18bestaandeputtenmaakt onderdeeluit
van het geplande diepinfiltratieproject Berkheide) en eventueel de persleidingen aan de beide
zijden van het kanaal. Nieuwe pompfaciliteiten moeten worden opgesteld in verlaagde,
gedeeltelijk ingegraven gebouwen.

18

Recirculatie samenmet aanlevering aande zuivering is maximaal in de herfst. Het
varieerttussen120.000en220.000m3/week(omgerekend 17.000en31.000m3/dag).
Gemiddeld 170.000m3/weekof 24.000m3/dag.Dezeflux ismaximaalin deherfst
(zieookbijlage 2)omdathetwater inde ondergrond dangemiddeldhetwarmstis;
de doorlatendheid van de ondergrond is dan het hoogst, zie ookIWACO(1992).
Verwijdering is ooknodigbij de regeneratievariant.
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VERGELIJKING VAN DEVARIANTEN

12

Inditrapportwordtnoggeenkeuzegemaaktvooréénvandevarianten.Dezewordenkwalitatief
vergeleken op een aantal aspecten. In de volgende tabel staat een kwalitatieve beoordeling (en
waar mogelijk een kwantitatieve raming) invergelijking met de huidige situatie. Beschouwd is
het gebied dat begrensd wordt door deplassen aan weerszijden van 'Winning 3'.

Regeneratie&
Realisatie
Diepinfiltratie

Optimalisatie&
Renovatie
Open infiltratie

Natuurwaarden
vegetatie
avifauna
landschap
natuurlijkheid

0
+
+
+

+
++
+
+/0

Elders extra noodzakelijke
Diepinfiltratiecapaciteit
(in Mm3/jaar)

8

0

Natuureffectvante realiseren
diepinfiltratie

ja

nvt

Realisatietermijn

1998

1994

Investeringen (inMfl)
diepinfiltratie/regeneratie20
renovatie/optimalisatie

27

Tabel 4

Vergelijking van detwee oplossingsrichtingen voorknelpunten winning3.

20

Verondersteld is dat winkanaal 3niet wordt opgevuld.

42-

Toelichting
Natuurwaarden.
Bij regeneratie volgens scenario IV zal een droog duin ontstaan met een scherp afgebakend diep
duinmeer. Ditzalten opzichtevandehuidige situatiembtvegetatienauwelijks verbetering geven.
Dat is wel het geval bij Renovatie. Door het wegvallen van onnatuurlijke grondwaterstandsfluctuaties en door de plas/dras situatie bij de kwelplassen ontstaan kansen voor
duinvalleivegetaties. Zeker als al over enkele jaren de nog aanwezige fosfaat is weggespoeld.
Zowel Regeneratie als Renovatie geven verbetering voor de avifauna (vogels zijn tpv de
kwelplassen niet langer ongewenst) en voor de beleving van het landschap. Regeneratie brengt
met zichdatveel openwater (vandeinfiltratiepiassen) verdwijnt (werkt negatief uitvoorvogels).
Renovatie betekent in tegenstelling tot Regeneratie dat verstuiving wordt beperkt. Verstuiving is
zoalsook eennatuurlijke waterhuishouding vanbelang. Het zijnprocesparameters dievan belang
zijn voor het aspect natuurlijkheid.

Diepinfiltratiecapaciteit.
Tot het verwijderen van het slib uit de infiltratieplassen was de capaciteit van winning 3 relatief
gering. Deze capaciteit nam door het slibverwijderen en het aanvoeren van voorgezuiverd water
zeer sterk toe. In de jaren 1989, 1990 en 1991 was de totale winning (inclusief recirculatie)
respectievelijk 8,8; 8,7 en 8,5 Mm 3 . Bij regeneratie isdusminstens 8Mm3/jaar (ten opzichte van
de reeds voorziene) extra (vervangende) diepinfiltratiecapaciteit nodig.
Natuureffect van vervangende diepinfiltratiecapaciteit.
Uit de eerste fase van de MER voor 30 diepinfiltratielokaties inZuid-Holland blijkt dat voor een
diepinfiltratiesysteem van gemiddeld 6 miljoen m /jaar gemiddeld ca 24000 m vergraven moet
worden voor putten en leidingen voor aan- en afvoer en voor de leidingen tpv het
diepinfiltratiesysteem. Geëxtrapoleerd is dat 32.000 m 2 (3,2 ha) bij een capaciteit van 8 miljoen
m /jaar.
Investeringen en kosten.
Uit de eerste fase van deMER voor 30 diepinfiltratielokaties in Zuid-Holland blijkt dat voor een
diepinfiltratiesysteem vangemiddeld 6miljoen m /jaar gemiddeldca9miljoen gulden investering
nodig is(0,9miljoen guldenjaarlijkse kapitaalslasten) eneengemiddeldeprijs voordenieuw aan
te leggen werken van 20 et per m (inclusief onderhoud, bediening, energie en chemicaliën). De
extrazuiveringskosten dienodigzijn omhetwatergoedmetputteninfiltreerbaar temaken werden
in de eerste fase MER geraamd op 25 et per m 3 . Investeringen voor de zuivering zullen dus ca
fl 1,8 per m 3 bedragen; of 11miljoen gulden per 6 miljoen m3/jaar. De totale investering is dus
20 miljoen gulden voor een capaciteit van 6 miljoen m3/jaar. Of ca 27 miljoen guldens bij 8
miljoen m3/jaar. Die extra investering tbv de extra voorzuiverring moet overigens wellicht toch
gedaan worden omdat met putten te infiltreren water toch moet worden gemaakt.
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Dekosten van slechtsputten (win- eninfiltratieputten), leidingen en demeet-en regeltechniek bij
diepinfiltratie laten zich ook illustreren met cijfers van de projecten in Castricum en
Scheveningen. Die bedragen 12 respectievelijk 6 miljoen gulden voor capaciteiten van 4,5
respectievelijk 4 miljoen m 3 per jaar. Bij annuïteiten van 10%betekent dit 27 et respectievelijk
15et kosten per m 3 . De extra voorzuivering in Scheveningen kostte 5,3 miljoen gulden inclusief
installaties. Bij een annuïteit weer van 10% is dit 13 ct/m3. De investering is bij deze beide
infiltratiesystemen is dus in de orde van fl 3,-/m3-jaarcapaciteit of 24 miljoen gulden bij 8
Mm3/jaar.
Realisatietermijn.
Optimalisatie kan binnen 1 à 2 jaar worden gerealiseerd. Regeneratie niet eerder dan 1998.
Vervangende capaciteit ten behoeve van de drinkwatervoorziening is immers niet eerder
beschikbaar.
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CONCLUSIES

De conclusie is dat een optimalisatie/renovatievariant waarbij juist opnieuw wordt geïnvesteerd
in open infiltratie ipv in diepinfiltratie in alle opzichten interessant is. Weging naar aspecten is
dan ook niet nodig of zinvol. Optimalisatie/renovatie
kan eerder worden gerealiseerd (de positieve effecten op de vegetatie worden natuurlijk
pas enkele jaren na de in de tabel 4 genoemde realisatietermijnen zichtbaar),
waardoor eerder elders in het duin extensieve infiltratie- of winsystemen (met veel
natuureffecten of met een groot ruimtebeslag) kunnen worden verlaten of geregenereerd,
met minder kosten (de kosten van diepinfiltratie hangen sterk af van de mogelijkheden en
kosten van aanvoer en voorzuivering van het water),
met een eenvoudiger bedrijfsvoering,
zonder desinvesteringen (vervroegde afschrijving) vannogniet economisch en/of technisch
afgeschreven middelen
zonder natuurschade omdat vervangende capaciteit elders niet nodig is en
kan goed worden gecombineerd met natuurherstel, -ontwikkeling of -bouw.
Met betrekking tot natuurwaarden -al is de beoordeling daarvan subjectief- moet worden
opgemerkt dat dieinvergelijking met regeneratie zelfs méértoenemen. Doordeherinrichting van
oevers en taluds en door de aanleg van 'duinmeren' ontstaan kansen voor vegetaties en biotoop
voor watervogels. Dit is beduidend waardevoller dan de relatief grote arealen droog duin en het
scherp afgetekende diepe duinmeer dat op den duur zal ontstaan bij regeneratie en de
bijbehorende stop van de mfütratie/teragwinning.
Wél zal er bij regeneratie sprake zijn van een meer natuurlijke hydrologie, dit is een belangrijk
positief aspect van 'natuurlijkheid' binnennatuurwaarden. Ookbijregeneratie echterzalersprake
zijn in de toekomst van diepinfiltratie inBerkheide terwijl daarentegen bij de optimalisatievariant
grondwaterstandsfluctuaties geenanderezullenzijndandenatuurlijke fluctuaties die samenhangen
met natte en droge seizoenen. De winmiddelen fungeren immers als peilbeheersingsmiddelen;
variaties in de vraag kunnen niet hiermee worden opgevangen. Dit legt een grotere druk op de
overige middelen. De piekcapaciteit hiervan zal hierdoor moeten toenemen.
Regeneratie sluit aanbij deproces-ofnatuurontwikkelingsvariant met betrekkingtot natuurvisies.
Optimalisatie daarentegen sluit aan bij de patroonvariant, de klassieke natuurbehoudsvisie. Deze
variant wordt gekenmerkt door het realiseren van belangen van zowel natuurbehoud als
watervoorziening. Een en ander is als verwoord in de nota 'Duinen en drinkwater, doordacht en
duurzaam' (VEWIN, 1992).
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Bijlage 1

Project
Auteur
Datum

Berekening van de volumestroom en verblijftijd van infiltratieplas naar open
winkanaal.
981.087.062 (Winning 3, EWR)
Jos Peters
10juli, 1992

Uitgangspunten
bodem is homogeen
doorlantendheid is k (m/dag)
basis is ondoorlatend
basis ligt op 1m-NAP
afstand van de waterlijn (plas) tot waterlijn (kanaal) is L (m)
we veronderstellen volledig insnijdende plassen en kanalen
we verwaarlozen de neerslag P (ca 0,001 m/dag) die valt op het gebied
Schematisatie

cf.S tn+JJ/\£

\.

L

j

-2

Berekening van de grondwaterstand en volumestroom
q = -kh.dhldx
:
dqldx = P = 0 dus q is constant

Darcy
Continuïteit

(1)
(2)

(1) en (2) gecombineerd geeft
h2 = (h22 - hj2)jc/L + hj2

(3)

q = (hj2 - h22)/(2L) . k

(4)

(Zie ook Huisman, Groundwater Recovery 1972,p 29)
Berekening van de minimum verblijftijd tussen plas en kanaal
De snelste weg wordt gevonden daar waar de afstand van plas tot kanaal het geringst is. De
afstand is in de range van 70 tot plaatselijk 150 m. De gemiddelde afstand is ca 100 m. De
minimum afstand (van waterlijn tot waterlijn) is 70 m (mondelinge mededeling Noël Aarts, NV
EWR).
De werkelijke watersnelheid v^is de volumestroom gedeeld door de pakketdikte h en gedeeld
door de effectieve porositeit n. Dus met (4)
t 2,
vx = ql(hn) = kihi - h2 2z)l(2hnL)
= a/h

met
a = kfhj2 - h22)/(2nL)
De verblijftijd T is

L

jÈL= llajhdx

0Vx

0

Met (3) geldt
Xrf-hi2)

h=

)

\

of
h = (bx+c)
met b = (h2 - h2)IL en c = h2
Voorbeeld

.2
+ hx

= l'Ùbx+c) dx
ai

T

4nL2(V-

V)

Stel k= 11.6m/dag,Lmin = 70m,n =0.35,/i7 = 10.3 (9.3m+NAP; 10.3mtot aandebasis)en
h2 = 1.0 (NAP; 1.0 mtot aandebasis)geldtq= 8.7 nr/(md). Demaximumtoestroming (alser
geenwaterzouuittredenuithettalud)bijeenkanaalpeilvanNAP,isdus8.7m /(md),daarwaar
de3afstand tussenplasenkanaalslechts70mis.Langstweezijdenvan 1600mkanerdus27840
m /dag of 10.2Mm /jaar naar het kanaal stromen (als overal de afstand vanplas tot kanaal 70
m zou zijn). DaarwaarL is70mgeldt voordeverblijftijd 19.5dagen.Alsergeenwater uithet
talud zouuittreden, isdeminimumverblijftijd dusbijna 20dagen (bijeenkanaalpeilvanNAP).
Als
het peil in een infiltratiepias met lm wordt verlaagd, neemt deverblijftijd toe met 11%
hetpeil inhetkanaal met 1mwordt verhoogd,neemt de verblijftijd toe met5%
de afstand Lmet 10mwordt verlengd, neemt deverblijftijd toe met30%
Conclusies
Grote verbetering in verblijftijd valt te verkrijgen met een toename van de afstand tussen
infiltratie en winning en met het laten afnemen van het peil in de infiltratieplas. Ook kan dit
worden bereikt met weerstand op de bodem van deplas.Het verwijderen van het slib heeft de
verblijftijden sterk verkleind en detoestroom sterk vergroot.
Bij winning 5en 6isnarenovatie deminimum afstand tussen infiltratieplassen en winmiddelen
gekozenop40m.Wekiezenbij Winning 3deputtenopminstensL mvande infiltratiepiassen.
Alshetpeil inhetkanaal 2m+NAPis,geldtvoor deminimumverblijftijd dat die gelijk is aan
r/240. Als deze minstens 21dagenmoet bedragen, danmoetL minstens 71m zijn.

Bijlage 2

Project
Auteurs
Datum

Het verloop van onttrekkingshoeveelheid, watemiveau's, chloride en fosfaat en
de bepaling van de verblijftijd van het water en de uitspoeltijd van fosfaat.

981.087.062 (Winning 3, EWR)
Frans Lüers en Jos Peters
12 november 1992

1

Inleiding

Inhetkader vanhetproject Langetermijnvisie Winning 3vanEWR isgevraagd naarde volgende
berekeningen en gegevens:
Wat isdehoeveelheid onttrokken engerecirculeerd water inwinning 3.Het gaat hierbij om
wekelijks en jaarlijks gesommeerde onttrekkingen.
Wat is het concentratieverloop in infiltratiewater en gewonnen water voor Cl, ortho-P0 4
en totaal-P0 4 .
Wat is de verblijftijd van chloride in ondergrond.
Wat is de retardatie van fosfaat in de ondergrond.
Wat is de uitspoeltijd voor fosfaat, uitgaande van een eindconcentratie die gelijk is aan de
concentratie huidige infiltratiewater + 5%-(verschil infiltratiewater voor en na
verandering)).
In dit rapport wordt eerst ingegaan op het verloop van de waterniveau's (winning 3 en
infiltratieplassen 25,37 en 38) en onttrekkingen vanwinning 3.Vervolgens worden de gegevens
van de chemische parameters Cl, ortho-fosfaat en totaal-fosfaat uitgewerkt. Hierbij worden de
concentratieverlopen van deze parameters grafisch uitgezet tegen de tijd. Vervolgens wordt voor
de periode 1989t/m 1991 de ondergrondse verblijftijd aan de hand van Cl berekend. Als laatste
stap is getracht om de uitspoeltijd van het reeds geaccumuleerde fosfaat te berekenen. Voor
informatie rond winning 3 wordt tevens verwezen naar Stuyfzand (1984).

2

Verzameling en controle van gegevens

Er is gebruik gemaakt van twee typen gegevens, te weten:
dagelijkse metingen in de periode 1989 tot en met 1991 van onttrekkingen (winning 3) en
niveau's (winning 3 en infiltratieplassen: 25, 37 en 38) en:
wekelijkse metingen in de periode 1968 t/m 1991 van Cl, ortho-fosfaat en totaal-fosfaat.
De data komen van het EWR (Katwijk). De chemische data werden verstrekt door dhr. B. van
Altena; de gegevens van onttrekkingen en niveau's werden door dhr. M. Kortleve verstrekt.
Op data 20 en 21 juli 1990 werd voor winning 3 een niveau van respectievelijk 5.37 en 5.39
m+NAP gevonden. Aangenomen is dat deze gegevens fouten zijn, en dat deze niveaus gedeeld
moeten worden door 10.
In de chemische analyses werden enkele fouten indata ontdekt in defiles van 1988t/m 1991.Dit
handelde zich vaak om verschuivingen van exact 1 maand of jaar. Omdat alle data in
tijdsvolgorde stonden waren dezefouten redelijk eenvoudig opte sporen,enteherstellen. Tevens
isinwinning 3de meting totaal-fosfaat (18november 1985)van 12.9mgP/lgewijzigd naar 1.29
mg P/l.
Overige mogelijke uitbijters waren er alleen voor winning 3, te weten:
8, 12 en 29 december 1980 van resp: 5.54 ; 4.89 en 7.14 mg totaal P0 4 -P per liter;
2januari 1987 totaal fosfaat (1.39 mg P/l) is lager dan ortho fosfaat (2.51 mg P/l) en
5 maart 1987 totaal fosfaat is 4.39 mg PA.
Voor deze uitbijters is echter niet gecorrigeerd, omdat de concentraties wel hoog, echter niet
onmogelijk zijn.
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Zoals al in Stuyfzand (1986) wordt beschreven isortho-fosfaat eenriskante parameter. Anaërobe
monsters bevatten vaak hoge concentraties opgelost ijzer. Na bemonstering zal als gevolg van
beluchten dit ijzer uitvlokken waarbij het fosfaat tevens wordt gesorbeerd of opgenomen. Omdat
de ortho-fosfaat monsters worden gefiltreerd zullen te lage gehalten ortho-fosfaat optreden. Bij
totaal-fosfaat treedt dit niet op omdat er niet wordt gefiltreerd. Om deze reden wordt alleen via
totaal-fosfaat de uitspoeltijd berekend.

3

Niveaus en onttrekkingen

Gedurende de periode 1989 t/m 1991 zijn dagelijks de niveaus (van winning 3 en van de
infiltratieplassen 25, 37 en 38) en onttrekkingen (van winning 3) gemeten. Het verloop van de
niveaus staat in de figuren 1 t/m 4. De onttrekkingen van winning 3 zijn onder te verdelen in
recirculatiewater enwater datnettowordt onttrokken en aandenazuivering aangeboden. De som
vannettoonttrekking enhetrecirculatiewatervormt dusdetotaleonttrekking. Omdat dematevan
de onttrekking in winning 3 (fig. 5)nogal fluctueert wordt tevens per week gesommeerd (fig. 6).
De onttrekkingen van winning 3 zijn tevens per jaar gesommeerd (tabel 1). Hieruit blijkt dat
gedurende de jaren 1989 t/m 1991 de totale jaarlijkse onttrekking van winning 3 licht is
afgenomen. Waarschijnlijk veroorzaakt door het droogzetten van plas 25 in perioden in 1991.
Tabel 1:Jaarlijkse onttrekkingen winning 3.
Onttrekking winning 3 (miljoen nr/jaar)
Jaar
winning-recirculatie (netto)

recirculatie

totaal

1989

7.6

1.2

8.8

1990

7.4

1.3

8.7

1991

7.5

1.0

8.5
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Figuur5:Dedagelijkse onttrekkingen inwinning 3.
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Figuur 6: De wekelijks gesommeerde onttrekkingen in winning 3.

4

Onderzoek naar hetgedrag van chemische parameters

4.1

Het verloop van chloride, ortho-fosfaat en totaal fosfaat in de tijd

Gedurende de periode 1968 tot en met 1991 is wekelijks bemonsterd in infiltratieplas 36 en
winning 3. In figuren 7 tot en met 9 worden tijdsverlopen voor respectievelijk Cl, ortho-fosfaat
en totaal-fosfaat weergegeven. Vanaf 22 februari 1988 valt voor ortho fosfaat en totaal fosfaat
duidelijk de overgang naar schoner infiltratiewater waar tenemen. Ook voor chloride iser echter
sprake van een afname, in zowel infiltratieplas als winning. Het verloop van chloride heeft een
seizoensinvloed (sinusvorm),dievooralna 1988duidelijk iswaartenemen.Deze seizoensinvloed
komt zowel in de infiltratieplas als in de winning tot uiting. Bij overschakeling van boezem- op
Maaswater daaldehetCl-gehaltevan90-200mg/lnaar 50-90mg/l. Stuyfzand et al.(1991) noemt
een chloride-afname van 90-150 naar ca 70 mg/l.
De overgang naar Maaswater is niet exact bekend. Volgens de fosfaat-afname (totaal en ortho)
zalde omschakeling omstreeks 22februari 1988zijn geweest. Dezeomschakelingsdatum kan een
afwijking van ± 2 weken hebben, zie figuur 2.

8-

infiltratieplas: Cl in mg/l

11/06/68

07/05/90

winning 3: CI in mg/l
360

11/06/68

Figuur7:Hettijdsverloop vanClininfiltratieplas 36enwinning 3.

-9

infiltratiepias: Ortho P 0 4 in mgP/1
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infiltratiepias: totaal P 0 4 in mg P/l

7 6 5 4 3 2 1 1

0
25/05/79

1

,

18/02/82

1

1

14/11/84

,

^~fy»»»-n

11/08/87

*•.-..

•!•>

07/05/90

31/01/93

winning 3: totaal P 0 4 in mg P/l

6 5 4 3 2
l H

JAJH l ik

U'

'"'"'^vrtw-w»

1

25/05/79

1

18/02/82

1

1

14/11/84

1

1

11/08/87

1

1

07/05/90

Figuur9:Hettijdsverloop vantotaal-P04 ininfiltratiepias36enwinning3.

1

31/01/93

11 -

4.2

Uitwerking verblijftijden en uitspoeltijden

4.2.1 Inleiding
Theoretischeachtergrond
Fosfaat iseenbelangrijke voedingsbron voorplanten.Inde duinenzorgt een hoog fosfaatgehalte
vaak voor overwoekering van plantensoorten met een lage natuurwaarde, ten koste van
plantensoorten met een hoge natuurwaarde. Bij lage stroomsnelheden veroorzaakt fosfaat
explosieve algengroei in open water. Fosfaat heeft de neiging om in de bodem te accumuleren.
Omdezeredenzijnerrelatiefhoge gehaltenfosfaat indebodembijwinning 3aanwezig. In1988
isbijwinning 3vanEWRomgeschakeldnaarschonerinfiltratiewater. Alsgevolgvanverandering
in infiltratiewater, zal het geaccumuleerd fosfaat in de bodem langzaam uitspoelen.
4.2.2 Bepaling verblijftijd vanwater inde ondergrondeninfiltratiepiasmetbehulpvanchloride
4.2.2.1
Inleiding
Aande handvan de conservatieve stof, chloride, kan de verblijftijd vanwater in de ondergrond
worden vastgesteld. Het Cl-verloop in de infiltratieplas zal namelijk nabodempassage tevens in
de winning optreden, doch enigszins afgevlakt. Door Cl-piekenin infiltratiewater in de winning
terug te zoeken kan de ondergrondse verblijftijd worden berekend. Na het chloride-verloop in
zowel infiltratieplas alswinning tegendetijdtehebbengeplot kanmetbehulp vaneen grafische
pakkethetCl-verloopvandewinning terugindetijdwordengeplaatst totdatbeideconcentratieverlopen in elkaar overlopen. Met behulp van het grafisch pakket kan door middel van de
aanwezige schaalverdelingwordenberekendwatdeondergrondseverblijftijd vanchlorideendus
ook van water is.
4.2.2.2
Berekening vande verblijftijd van Cl met behulpvanverschuiving
Deberekeningbevattweestappen,tewetendebepalingvandetijdsschaal endeverschuivingvan
chloride-verloop.
A.
Bepaling schaal tekenpakketvoor figuur 10 (chlorideperiode 1989-1991)
Omtekunnenbepalen welketijdsschaal ervoorhet Cl-verloop geldt, zijnvantwee markeringen
op de x-as de desbetreffende x-coördinaten bepaald.

datum

dagen na 1900

X-pos

19/09/91
11/07/89

33500
32700

78.39
-45.37

verschil:
schaal:

800
6.464124 dagenpercm

123.76

B.
Bepaling verschuivingCl winning3 t.o.v. infiltratieplas.
Infiguur 10blijkt datdezeperiode driepieken en drie daleninhet chlorideverloop bevat. Dit is
het gevolg van een seizoensinvloed. De pieken en dalen zijn uitstekende ijkingspunten om
verblijftijden vanClvastte stellen.Hetchlorideverloopvanwinning 3wordtmetbehulpvanhet
tekenpakket naar links verschoven totdat het overlap vertoont met de piek of dal van het
chlorideverloop in het infiltratiewater. Doordat de schaal bekend is kan hieruit nauwkeurig de
verblijftijd wordenberekend (zie tabel 2). Uit tabel 2 blijkt datde verblijftijd van chloride inde
bodem nogal fluctueert (verblijftijd is minimaal 45.5 dagen en maximaal 62.6 dagen). Dit is
afhankelijk van het niveau in infiltratieplas en mate van onttrekking. Deze varieert overigens
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slechts weinig in deze periode, zie tabel 1.
Tevens is de verblijftijd van Cl bepaald aan de hand van de meest optimale verschuiving van de
gehele meetperiode (1968 t/m 1991). Er werd een Cl-verschuiving van 0.87 cm waargenomen,
bij een tijdschaal van 42.9355 d/cm. Dit resulteert dus in een gemiddelde verblijftijd van Cl (en
dus water) van 37 dagen. Deze methode heeft echter een kleinere nauwkeurigheid vanwege:
veranderingen van o.a. onttrekking en slibbeheer in de tijd
afleesfout als gevolg van relatief grove schaal en kleine verschuiving

Tabel 2: Bepaling ondergrondse verblijftijd chloride aan de hand van
benadering top/dal van Clverloop

verschuiving Cl-piek =
verblijftijd water

type

nr

x-positie

datum

cm

dagen

dal

1

-53.74

18/05/89

9.25

59.8

top

1

-30.4

15/10/89

9.69

62.6

dal

2

-4.41

01/04/90

7.04

45.5

top

2

23.77

30/09/90

9.25

59.8

dal

3

52.4

03/04/91

8.81

56.9

dal

3b

52.4

03/04/91

7.49

48.4

top

3

83.67

23/10/91

8.37

54.1

gemiddelde:

8.56

55.3

standaard deviatie:

0.98

6.3

grafisch verschuiven.

Volgens Stuyfzand (1984) is de modale verblijftijd van water beduidend korter, te weten ± 40
dagen. Ook Peters duidt op een verblijftijd tussen 15tot 100dagen gemiddeld 50 dagen. Dit valt
te verklaren dat het water ook een verblijf kent in de infiltratieplas. De hier berekende
verblijftijden zijn namelijk inclusief verblijf in infiltratieplassen en winplas. Een gemiddelde
verblijftijd van water in de infiltratieplas van enkele dagen is mogelijk. Dit is afhankelijk van de
plaats vanwaar de infiltratieplas z'n voeding krijgt.
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Figuur10:Het tijdsverloop vanCl ininfiltratiepias 36enwinning 3 injaren 1989t/m 1991.
4.23 Bepalingvande uitspoeltijd vanfosfaat
Vanwege delage betrouwbaarheid van de ortho-fosfaat analyses is alleen gebruik gemaakt van
de totaal-fosfaat gehalten (zie hoofdstuk 2). Omdat fosfaat geen conservatieve stof is moet de
vertraging in uitspoeltijd worden vastgesteld. De vertragingsfactor wordt vaak uitgedrukt ten
opzichte van de reistijd van een conservatieve stof.Een veel gebruikte term is deretardatiecoëfficiënt (k'),tewetendetijd dieeenstof(X)extranodigheeft invergelijking meteenconservatieve stof (C):
tx = tc • (1

+

*')

waarbij:
= ondergrondse verblijftijd van resp.verbinding Xenconservatieve stof C(dagen).
= retardatiecoëfficiënt

L*

Een vaak gebruikte conservatieve stof is chloride. Voor winning 3 bedraagt de ondergrondse
verblijftijd gemiddeld circa 50dagen.
Fosfaat vertoont sorptie aan de actieve plaatsen in de ondergrond en slib. Hierbij kan
echter alsgevolgvande infiltratieduur alle actieve sorptieplaatsen naverloopvantijd bezet zijn
enhet fosfaat dientegevolge onvertraagddoorbreken. Omdezeredenkanniet,zoalsbijchloride,
deverblijftijd van fosfaat in de ondergrond worden bepaald.
Sinds 1988 is er echter omgeschakeld naar schoner infiltratiewater. Als gevolg hiervan
treedt er tijdens bodempassage een evenwichtsinstelling op tussen fosfaat in bodem en water.
Omdat defosfaatconcentratie inhetinfiltratiewater plotsvanaf februari 1988veellageris,zalde
bodem nettomeer fosfaat desorberen dan adsorberen. Aandehandvandit exponentieelverloop
moet zowel de retardatiecoëfficiënt als de tijd nodig voor uitspoeling van fosfaat te berekenen
zijn.
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4.23.1
Methode 1: berekening uitspoeltijd door middel van grafisch verschuiven.
Er is een poging gedaan om tot een vertragingsfactor van ortho-fosfaat te komen. Evenals bij
chloride is weer gebruik gemaakt vandememodegrafisch verschuiven (periode 1968t/m 1991).
Resultaat:
verblijftijd ortho-po4:
ca 2500 dagen
(1+k'):
2500/50 = 50
retardatiecoëfficiënt:
49
Dezemethode isminder nauwkeurig.Alsgevolgvaneenmogelijk volledigebezettingvan actieve
plaatsen in de bodem kan een schijncorrelatie gevonden worden. In Stuyfzand et al. (1992)
wordenlagereretardatiefactoren gevonden (10-20).Viadebepaalde verblijftijd komen wedusuit
op een uitspoeltijd van 6.8jaar. Uitgaande van een omschakeling begin 1988 betekent dit dat de
uitspoeling compleet is begin 1995.
4.2.3.2
Methode 2: berekeningen uitspoeltijd aan de hand van desorptieverloop
Een andere methode om de uitspoeltijd te bepalen is een regressieanalyse. Fosfaat zal uitspoelen
volgens een exponentieel verloop (fig. 11). Als gevolg van seizoensinvloeden bevat de afname
tevens een sinus.Deuitspoeltijd ishier gedefinieerd als detijd dieverstrijkt voordat 95%van het
oorspronkelijke verschil in concentratie isverdwenen. Doordat de concentratie na overschakeling
in infiltratieplas gemiddeld 0.0704 mg P/l bedraagt, zal de concentratie in de winning niet
beneden deze concentratie komen. De gezochte eindconcentratie in de winning bedraagt dan:
0.0704 + 5% * (verschil TP0 4 voor en na ingreep in infiltratiepias). Uitgaande van tabel 3wordt
de te berekenen concentratie in winning: 0.0704 + 0.05 * (1.1175-0.0704) = 0.123 mg P/l.
Uitgaande van een exponentiële verloop in afname van de concentratie totaal-fosfaat kan
met behulp van de volgende regressie voorspellingen over uitspoeltijd worden berekend.
ln(7P0 4 - 0,0704) = helling •dation + intercept
waarbij: datum = dagen sinds 1900; TP0 4 = concentratie TP0 4 in winning 3 (mg P/l).
Omdat er een seizoensinvloed in het fosfaat-verloop zit, zal er een slechte correlatie worden
verkregen. Er wordt echter gebruik gemaakt van volledigejaarcycli, zodat er perjaar steeds één
fase boven en één fase onder de regressielijn zal liggen. De regressie is bepaald voor verschillende tijdsperioden. Tevens worden de regressie via drie methoden bepaald, te weten:
1)
regressie van directe analyses
2)
regressie van doorlopend voortschrijdend 4-wekelijkse gemiddelde (waarde op datum x =
gemiddelde van metingen op datum x, x+1, x+2 en x+3), en
3)
regressie van maandgemiddelden.
Vanwege eenvoud zijn enkele ontbrekende data (± 5, in jaren 1987 en 1991) van TP0 4 in
winning 3, voor de regressie analyse vervangen door interpolatie van vorige en volgende
waarneming. De resultaten voor uitspoeltijd zijn beschreven in tabel 4. Uitgaande van de
standaard fout in de regressielijn kan tevens een maximale en minimale datum van uitspoelen
worden berekend.
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Tabel3:Bepaling gemiddelde en
infiltratiewater.

standaard afwijking(oN) vansituatie voorennaoverschakeling
ortho-fosfaat mgP/l

totaal-fosfaat mgP/l
infiltratie

infiltratie

winning

winning

68-87

89-91

68-87

89-91

68-87

68-87

gem

1.1175

0.07040

1.18746

0.3529

0.648109 0.02651

0.5205194 0.2035

std a N

0.373

0.03431

0.635

0.1191

0.328

0.0156

0.4054

0.0778

N

400

156

306

155

936

156

940

155

89-91

89-91

Winning 3:totaal P 0 4
0.9

oorspronkelijke data
regressie oorspronkelijke data
4-wekelijks voorschrijdende gemiddelde
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Figuur 11: Verloop van totaal-fosfaat (oorspronkelijke data en voortschrijdende 4-wekelijks
gemiddelde) envoorspelling volgens regressie oorspronkelijke data.
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Tabel 4: Voorspelling uitspoeltijd totaalfosfaat (mg PU): datum van 95% uitspoelen.
Regressie :ln(TPO4-0.0704) = helling * datum + intercept. Datum =dagen sinds 1900.
dir =regressie op oorspronkelijke data; cor = regressie op4-wekelijkse doorlopend voorschrijdend gemiddelde; maand = regressie op basis van maandelijks gemiddelde (excl 3
betekent dat maand nr. 3 niet is meegenomen in regressie vanwege extra verhoogde
fosfaat-gehalten)
pen- type
ode

N helling
gem.

87-91 dir

uitspoeldatum (invoer+0.05*delta invoer)

intercept
std. fout gem

std.
fout

gem

max

min

0.7504 262 -9.56E-04 3.42E-05 30.2345 0.2911 lO-Feb-95 ll-Mrt-96 09-Apr-94

87-91 cor
0.8171 259 •9.71E-04 2.87E-05 30.75740.2400 13-Jan-95 19-Feb-96 30-Mrt-94
87-91 maand 0.8174 60 •0.02951 0.00183 30.7302 1.9684 29-Jan-95 07-Mrt-96 15-Apr-94
87-91 maand 0.8280 59 •0.02824 0.00171
excl 3
88-91 dir

29.3545 1.8331 19-Apr-95 13-Jun-96 21-Jun-94

0.6702 210 -9.63E-04 4.68E-05 30.4787 0.2860 17-Jan-95 27-Feb-96 Ol-Apr-94

0.7524 207 •9.75E-04 3.91E-05 30.8689 0.2335 ll-Jan-95 16-Feb-96 30-Mrt-94
88-91 cor
88-91 maand 0.7508 48 -0.02917 0.00248 30.3670 2.6777 24-Feb-95 07-Apr-96 08-Mei-94
89-91 dir

0.4973 158 •9.44E-04 7.60E-05 29.8392 0.3014 ll-Feb-95 31-Mrt-96 20-Apr-94

89-91 cor

0.5813 155 -9.49E-04 6.51E-05 30.0143 0.2511 15-Feb-95 Ol-Apr-96 25-Apr-94

89-91 maand 0.5776 36 -0.02842 0.00417

29.5406 4.5295 28-Mrt-95 20-Mei-96 01-Jun-94

Opvallend is dat zowel met behulp van grafisch verschuiven als met de regressiemethode de
uitspoeling (zoals we die hier hebben gedefinieerd) voltooid is begin 1995. Verschillende
regressieperioden en regressiemethoden resulteren in vergelijkbare uitkomsten. Als gevolg van
middelen per maand is er bij de uitkomsten van regressiemethoden cor en maand (tabel 4) 14
dagen bij de uitspoeltijd opgeteld. Dit omdat de meting geldt voor het midden van een periode
van 1 maand (4 weken). De voorspellingen in tabel 4 bevatten reeds deze correctie. Maand
gemiddelde correlaties geven iets langere uitspoeltijden (± 1 maand). Deze afwijkingen zijn,
gezien het karakter van het onderzoek niet significant. De methode van maandgemiddelden had
als doel te controleren of de regressiemethode met weekcijfers zou afwijken vanwege invloed in
onderlinge afhankelijkheid in analyses (P. Baggelaar KIWA, mondelinge mededeling). De
regressiemethode blijkt hiervoor minder gevoelig te zijn.
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Samenvatting en conclusies

Alsresultaat kan wordenopgemerkt datdankzij dedatabase met chemische analyses van winning
3hetmogelijk wasomverblijftijden enuitspoeltijden teberekenen.Ditbetekent datbij een goede
meetopzet en frequentie de analyses extra waarde krijgen.
De omschakeling naar Maaswater is niet bekend. Volgens de fosfaatafname is de overschakeling
naar Maaswater rond 22 februari 1988.
De verblijftijd van water in infiltratiepias + ondergrond is met behulp van grafisch verschuiven
van chlorideverlopen gerealiseerd. De verblijftijd van het water in infiltratiepand, winplas en
ondergrondse verblijf bedraagt gemiddeld 55 dagen. Na berekening van de verblijftijd van het
water in de infiltratieplas valt de ondergrondse verblijftijd teberekenen. Gemiddeld ca 50 dagen.
De uitspoeltijd voor fosfaat is berekend met behulp van de regressiemethode èn grafisch
verschuiven. Deuitspoeltijd bedraagt ongeveer 7jaar. Ditbetekent dat begin 1995rond 95%van
het oorspronkelijke verschil in concentratie voor en na de verbetering van de waterkwaliteit is
verdwenen.
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