Shovels in het duin

Shovels in het duin voor de natuur
Harrie G.J.M. van der Hagen,
N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland,
Postbus 34, 2270 AA Voorburg

In een overeenkomst van oktober 1995 tussen de Provincie Zuid-Holland en het
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland is afgesproken dat een gedeelte van de oppervlakteinfiltratie wordt opgeheven ten voordele van de natuur (vochtige duinvalleien). In
vorige afleveringen van dit tijdschrift zijn achtergronden van de regeneratie van
vochtige valleien in de duinen van Zuid-Holland uitgelegd (Van der Hagen & Bakker
1991; Van der Hagen 1994; 1996). Vooral in Van der Hagen (1996) is uitgelegd hoe
de beslissingen voor de herinrichting van het gebied van Pan 26.1 en Sprang Pl (en
I) tot stand zijn gekomen en welke van de doorgerekende scenario's het hoogste
rendement kan gaan geven. In dit artikel worden de ingrepen in Meijendel toegelicht die komende winter op stapel staan, op voorwaarde dat de vergunningen (de
procedure voor sommige vergunningen kost meer dan 6 maanden) op tijd binnen
zijn. De ingrepen die in Berkheide ook gaan plaatsvinden worden in het volgende
nummer toegelicht. Het betreft het opheffen van winning 5 en een groot deel van
winning 4 met een grote serie plassen die in deze driehoek zijn ingesloten.

—

Meijendel

De ingrepen in Meijendel betreffen ongeveer 30 ha. Dit maal dus niet om plassen te
maken of buizen en kabels te leggen voor de waterwinning, maar het omgekeerde
is het geval: technische infrastructuur wordt verwijderd. Het doel is het herstel van
vochtige duinvalleien tussen het gedeelte van pan 26.1 dat parallel aan de hoofdader gehandhaafd blijft en de Noordzee (Figuur A3-kleuren). Met zanddammen
wordt de "nieuwe" pan van de nieuwe valleien gescheiden.
In de afgelopen winter zijn de voorbereidende werkzaamheden al gestart. De
aanvoer van voorgezuiverd Maaswater voor de infiltratie van de Ganzenhoekpan
verliep via een verbinding vanuit Pan 26.1 in de meest noordelijke hoek. Aangezien
dit deel van pan 26.1 als infiltratiepan wordt opgeheven, moest een nieuwe toevoer
van infiltratiewater worden gerealiseerd. Ter hoogte van het toegangshek tot de
Ganzenhoekpan is een koppeling gemaakt tussen de hoofdaanvoerleiding van infiltratiewater en een inlaat-kunstwerk aan de oever van de pan.

—

Herinrichting van Pan 26.1

De werkzaamheden voor het herstel van een groot gedeelte van Pan 26.1 omvat 4
onderdelen. Het betreft slibafvoer, verplaatsen van zanddammen, verwijderen van
putten, leidingen en kabels, afvoer van een laag organische stof, die zich in de
afgelopen 40 jaar hebben opgehoopt in de valleien en kap van struweel om gelei20
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delijke overgangen van zand naar begroeiing te creëren. Voor een overzicht van de
hieronder kort toegelichte werkzaamheden zij verwezen naar de A3-kleurenfiguur.

Slibafvoer
De gehele pan wordt drooggezet en het bodemslib dat zich in de afgelopen tientallen jaren heeft opgehoopt wordt afgevoerd. Sinds het realiseren van de pan in 1955
heeft er geen schoonmaakactie plaatsgevonden. Dit betekent dat 20 jaar Rijnwater
en 22 jaar Maaswater deze bodem heeft gepasseerd. Onderzoek heeft uitgewezen
dat het opgehoopte slib uit het duingebied mag worden afgevoerd en mag worden
verwerkt tot compost of mag worden gestort. Afvoer van het materiaal moet voorzichtig worden uitgevoerd. Deze pan is namelijk grotendeels een onder water
gezette natuurlijke laagte in het terrein en heeft dus grotendeels nog het natuurlijke reliëf; dit moet zo veel mogelijk in stand blijven om de variatie in het terrein
voor de valleien zo groot en natuurlijk mogelijk te laten blijven.

Verplaatsen

van zand

Om een scheiding aan te brengen tussen de pan en de winputten van sprang Pl zijn
bij de aanleg van de pan 26.1 een aantal laagten tussen de pan en sprang Pl van
een zanddam voorzien. Deze dammen worden weer weggehaald om de oude
natuurlijke vorm van de valleien te herstellen. Het zand wordt gebruikt om in oostelijke richting de nieuwe grens tussen het restant van de pan en de 'nieuwe' valleien tot stand te brengen. Aangezien DZH nog beschikte over de hoogtelijnenkaarten van vóór de aanleg van de pannen, is met GIS een exacte zandbalans opgesteld.
Er is berekend hoeveel zand destijds is gestort om de 'gaten te vullen' en hoeveel
zand er nodig is om de 'nieuwe gaten te vullen'.
Een ander aspect is dat in de Tweede Wereldoorlog, vermoedelijk ten behoeve
van een doorgang door het duin naar de bunkers in de zeereep, ter hoogte van het
Parnassiapad een diepe inkerving gegraven is in een hoog paraboolduin. Het zand
uit deze duinrug is in de vallei-laagte van het Parnassiapad geschoven. Sinds het
Parnassiapad weer een open landschapsstructuur kent, is dit zandlichaam goed
zichtbaar. In de werkzaamheden is opgenomen dat dit zand weer wordt teruggeplaatst. Dit heeft drie voordelen. Het natuurlijke karakter van de parabool is hersteld. Een pad-doorgang door het duin is ook voor de toekomst verdwenen en de
vallei is weer teruggebracht naar zijn oorspronkelijke grootte en kent weer zijn oorspronkelijke landschapsvorm.

Verwijderen

van putten,

leidingen

en kabels

In 1976 zijn de laatste kabels en leidingen gelegd aan het meest zuidelijke puntje
van sprang Pl. Nu na 22 jaar gaan die er als eerste weer uit. In sprang Pl en I moeten winputten en een afvoerbuis worden verwijderd en daarnaast nog vele meters
kabel van de bediening van de pompen. De filters van de winputten in sprang Pl
zitten tot 8 meter beneden maaiveld. Het is ondoenlijk om deze geheel te verwijderen. De bovenste twee meter wordt weggehaald en het restant blijft in de grond
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achter De buis wordt met schoon, gekeurd zand opgevuld. Bij enkele putten is bij
het boren een veenlaag doorboord; de plaats is bekend want van elke boring is een
profielbeschrijving gemaakt. Dit gat op de diepte van de veenlaag moet worden
gedicht met een kleiprop.

Plaggen van

valleien

In de afgelopen 20 jaar heeft zich op het Parnassiapad een mooie duinvalleibegroeiing ontwikkeld met onder andere Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa),
Grote ratelaar {Rhinanthus serotinus) en Parnassia (Parnassia palustris). Dit kwam
mede tot stand door het pad jaarlijks te maaien. Dit wordt al gedaan vanaf 1971.
Ongeveer 10 jaar geleden is het gemaaide oppervlak uitgebreid met enkele naastgelegen valleien. Omdat het struweel vanaf de hogere kopjes naast de gemaaide
gedeelten steeds verder oprukte, kwamen belangrijke duinvalleiplanten bij de
natuurlijke wisselende grondwaterstanden mogelijk "klem" te zitten tussen het
struweel en de gemaaide vlakken. Dit proces treedt vooral op als de grondwaterstand in het voorjaar enkele jaren achtereen hoger is dan normaal. Voor de Rietorchis
is dit proces uitgebreid bestudeerd door Vanhecke (1988). In 1989 is besloten om
een deel van het struweel te rooien en de omgeving van het Parnassiapad terug te
brengen naar een kortgrazige situatie. Vanaf 1991 is het maaiwerk met succes overgenomen door de Galloway-koeien en Fjordenpaarden, zij het wel dat de uitbundige bloei van het hooiland-aspect is verdwenen. Ook in de diepe delen van sprang Pl
is in de loop van jaren een vochtafhankelijke begroeiing ontstaan, voornamelijk
bestaande uit riet. Sinds het instellen van begrazing is een gedeelte van het riet verdwenen en is open water ontstaan.
Omdat pan 26.1 grotendeels verdwijnt, wordt de invloed van het infiltratiewater via de ondergrond (direct en indirect) op het Parnassiapad ook kleiner. De
grondwaterstand zakt in de valleien van het Parnassiapad ongeveer 10 tot 30 cm.
Dit lijkt heel erg weinig, maar voor de planten van duinvalleien is dit erg veel.
Daarom moet een groot deel van het Parnassiapad, de valleien in de omgeving van
het Parnassiapad en grote delen van sprang Pl ook worden geplagd.
De opbouw van de laag organische stof is deels van een natuurlijke oorsprong.
Maar een deel heeft zich opgestapeld op basis van de plantengroei die vooral de
eerste twintig jaar gevoed is door voedselrijk infiltratiewater. Soms heeft dit geleid
tot een erg ruige begroeiing, terwijl de vallei potenties van kortgrazige valleivegetatietype heeft (een zeer schaars type in de Zuid-Hollandse duinen). Deze laag organische stof kan locaal oplopen tot 40 cm. Dit is geen gunstige uitgangssituatie voor
planten van voedselarme omstandigheden en van een groot deel van de valleien
dient dit pakket organisch materiaal te worden verwijderd. Plaatselijk wordt zeer
voorzichtig te werk gegaan. In overleg met enkele goede kenners van het gebied
wordt een gedeelte van het Parnassiapad en een naastgelegen vallei niet geplagd.
Dit is de basis voor een herstel van de omgeving. Om de overgangen van de
schoongemaakte delen van het terrein niet abrupt te laten overgaan naar hoog
struweel, wordt ook struweel gekapt. Uiteindelijk kan op de lange termijn (20-30
jaar) alhier de oppervlakte vochtige valleien toenemen van 3 naar 25 ha.
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—

Epiloog

Ruim veertig jaar geleden reden de shovels het duin in om in Meijendel aan weerszijden van de hoofdader, die vanaf 1874 had gediend voor het transporteren van
het grondwater, infiltratiepannen aan te leggen met de benodigde infrastructuur
Omdat veel van de plassen zijn aangelegd in de natuurlijke laagten in het terrein,
hebben de plassen een vrij natuurlijk karakter De begroeiing echter wijst op een
betrekkelijk hoge voedselrijkdom (althans zeker in het verleden; Van Dijk 1984).
Door deze begroeiing en de ingewikkelde structuur komen op korte afstand veel
verschillende biotopen voor Dit had een zeer gunstig gevolg voor de broedvogelpopulatie van Meijendel en Berkheide (Van der Meer 1996).
Helaas zal een deel van de populatie broedvogels "een veer moeten laten" ten
gunste van vochtige valleien en de bijbehorende fauna. Kortgrazige vochtige duinvalleien met een vegetatietype van een hoge natuurwaarde is er in de huidige situatie maar enkele hectaren te vinden. Na de herinrichting van Pan 26.1 moet op termijn een herstel tot 20 a 30 hectare mogelijk zijn, hoewel dit toch nog maar een
kwart is van wat ooit in Meijendel moet zijn voorgekomen.
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