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In n u m m e r 46 van dit tijdschrift is uit de doeken gedaan w a a r o m en waar het infiltratieslib in

het kader van het Infiltratiebesluit Bodembescherming (IB) wordt verwijderd. Dit is mede in
navolging van een succesvolle verwijdering van het slib in plas 13 in Meijendel in 1989 maar ook
de Europese Kaderrichtlijn Water speelt hierin een rol (Visser & Fritz 2003). Voor
achtergrondinformatie wordt verwezen naar het artikel in aflevering 46 (Van der Hagen 2005).
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Figuur 1. Overzicht van de infiltratieplassen en winningen van Meijendel.
Als eerste in de rij de komende jaren was plas 20.1 aan de beurt (figuur 1). Komende winter zal
plassenserie 4 volgen (zie Van der Hagen 2005). Inmiddels is de rust in het duin rond plas 20
teruggekeerd en wordt kort een overzicht gegeven van de ingrepen in de plas en binnen een
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beperkte marge van de oever. Tevens is het meest westelijke deel van de plas 20.1.1. ter hoogte
van de Libellenvallei afgekoppeld van de waterwinning.
Slib weg
In totaal lag er op de piasbodem ongeveer 39.000 m^ slib. Omdat alleen buiten de broedtijd
dergelijke grootschalige activiteiten worden uitgevoerd, is het werk uitgevoerd tussen 1
september 2005 tot 1 maart 2006. Dit lijkt lang. Maar nadat alles in het bestek op een rijtje was
gezet, bleek dat het een heel krappe aangelegenheid zou worden. Vanaf 1 september is meteen
overgegaan tot het laten
afzakken van de plas; er was
ongeveer 2 maanden voor
nodig. Dat duurt zo lang,
omdat de plas betrekkelijk
laag in het maaiveld ligt en
de laatste delen waarschijnlijk
niet droog zouden vallen. Als
noodoplossing kon een deel
van plas 13 worden droog
gezet. Achteraf bleek ook
nog een onderbemaling
nodig te zijn tussen de
Libellenvallei en plas 20.1.1
(voor ligging zie figuur 2) om
plas 20.1.1 goed droog te
kunnen krijgen. En om op tijd
klaar te kunnen zijn, is in de
aanbesteding van het bestek
besloten om in plaats van de
Alle foto's: G. ten Napel standaard 800 m^ per dag de
rillen gezet, per 2000 ton een
afvoer op te schroeven naar
kwaliteitsmonster genomen en dan
minimaal 1000 m^ per dag
afgevoerd
(foto 1).
Oeveraanpassingen
Een tweede afspraak van het IB is het optimaliseren van de oevers. Dit betekent dat daar waar
mogelijk oevers minder steil worden gemaakt. Dit is nu goed mogelijk in combinatie met het
droogvallen van de plas. Grote delen van de oevers van een plas kunnen niet worden aangepast.
Daar zijn een aantal redenen voor. Aansluitend aan de piasoever is het zo steil dat het realiseren
van een glooiende oever het afgraven van een groot stuk duin nodig is en dat kan niet de
bedoeling zijn. Veel van de oevers bestaan uit een rietkraag en deze wordt zoveel mogelijk in
takt gelaten. Ook de combinatie van een steilere helling met veel struweel (anders dan
duindoorn) wordt met rust gelaten. En een aantal eilanden waar Stormmeeuwen de afgelopen
jaren hebben gebroed blijven in takt. Bovendien is een overgang van water naar struweel een
voorwaarde voor het voorkomen van enkele soorten watervogels (mond. meded. W. Calame).
Een uitzondering op het niet herinrichting van een steile oever is de smalle verbinding tussen
het noordelijke deel en het middendeel van de plas (figuur 2). Weerszijden van de waco is het
struweel in de versmalling geheel verwijderd en zijn wat oevers wat meer glooiend gemaakt om
beperkte rietgroei te realiseren. Alleen het middendeel van de verbinding mag niet begroeid
raken omdat een doorvaart met een inspectieboot moet kunnen passeren.
Om te voorkomen dat vanwege de verhoging van het piasniveau van 4.60 +NAP naar 5.20
+NAP water buiten de bestaande buitenlijn van de plas terecht zou komen, is op drie plaatsen
zand gestort (blokjes in figuur 2). De grootste lengte was in het zuidelijke deel ter hoogte van
het bankje (foto 3 en 4). Tussen het wandelpad en de plasrand was de berm niet hoog genoeg.
Tevens moest de uitkijk met de bank worden opgehoogd. Daarnaast is op twee plaatsen zand
opgebracht om te voorkomen dat infiltratiewater zou stromen in naast de plas gelegen
kwelplassen. De plas wordt zonder directe noodzaak groter. Vis kan dan vanuit de infiltratieplas
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de kwelplassen bereiken, hetgeen nuet bevoordelijk is voor de o n t w i k k e l i n g van padden en
kikkers. Uiteindelijk heeft het geleid t o t de ingrepen weergegeven in f i g u u r 2.

Figuur 2. Hehnhching van de oevers van plas 20. Dikke lijnen: oeveraanpassingen, vierkante blokjes
zandaanvullingen.

Foto 2. f e n zogenaamde waco. Een solide
waterdoorgang en een brede fauna passage

Foto3. De aanleg van een zanddam in het
zuidelijke deel van plas 20 langs het fietspad om
na de verhoging van het peil van 4.60m +NAP
naar 5.20m het water binnen boord te houden.

Waco's
Diverse infiltratieplassen in Meijendel zijn erg langgerekt. Dit betekent dat het voor grote en
kleine fauna bijna o n m o g e l i j k is o m aan de andere kant t e k o m e n . Een derde afspraak in het IB
is het opdelen van de plassen zodat een passage w e l mogelijk is (zie Engeldorp Gastelaars 2001).
Twee m e t h o d e n liggen voor de hand. Er kunnen aan t w e e zijden op een smal deel van de plas
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ondiepten w o r d e n aangebracht, zodat
sommige g r o t e zoogdieren de plas
kunnen oversteken. De andere manier
is het leggen van een buisverbinding
onder een z a n d d a m . Vooral de laatste
mogelijkheid sluit aan bij het doel.
Halverwege het noordelijke deel van
plas 20 is een houten brug vervangen
door een zogenaamde Waco. Een
reguliere betonbuis die t o t nu toe is
toegepast, blijkt in de praktijk het
nadeel te hebben dat de doorstroming
na enige jaren w o r d t belemmerd door
de groei van riet of het instromen van
zand. Een grotere diameter is een voor
de hand liggende oplossing. Om
toekomstige problemen in zijn geheel
te v o o r k o m e n is gekozen voor
zogenaamde waco's. Dit zijn verticale
w a n d e n met een dekplaat. Op deze
dekplaat w o r d t zand aangebracht.
Bijkomend voordeel van een waco is,
dat aan een van de zijden balken in
een sleuf kunnen w o r d e n geplaatst
zodat in de toekomst kleinere delen
van een grote plas kunnen w o r d e n
d r o o g gezet. Ook kan een eventuele
toekomstige schoonmaak in kleinere
oppervlakten w o r d e n uitgevoerd.
Aangezien plas 13 ook deels moest
w o r d e n droog gezet, is hier ook een
waco geplaatst.
Streefbeeld

Foto 4. De heringehchte zandwal (foto 3) met het
vernieuwde uitkijkpunt over plas 20.

Ruigte/open

Figuur 3. Schematische weergave van de verdeling van de
natuurdoeltypen van een duinmeer Open water betreft
een plantengroei met ondergedoken waterplanten (Uit:
van Engeldorp Gastelaars 2001).

Of deze ingrepen gaan leiden t o t het
in f i g u u r 3 geschetste streefbeeld is
natuurlijk a f w a c h t e n . Gezien de resultaten van plas 13 ten aanzien van de onderwatervegetatie
is er goede h o o p ; de o n t w i k k e l i n g w o r d t gevolgd. Deze schoongemaakte plas w o r d t onderdeel
van de m o n i t o r i n g in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water, w a a r i n de prestaties zijn
vastgelegd waaraan DZH minmaal zal moeten voldoen aan de normen die staan voor het
realiseren van een zogenaamd Goed Ecologisch Potentieel (GEP).
Extra
Het was de bedoeling om meteen met het schoonmaken van de plas t w e e kwelplassen tussen de
Libellenvallei en plas 20.1.1 ook schoon te maken en her in te richten voor vochtige duinvalleien.
De activiteit is subsidiabel (50%), maar door een late beslissing over het uitvoeren van slibafvoer
van plas 20.1 was het niet meer mogelijk o m een subsidieaavraag gehoneerd te krijgen. Deze
activiteit is uitgesteld t o t w i n t e r 2006/2007 of later.
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