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Sinds 1874 wordt er in Meijendel en Berkheide water gewonnen. In eerste instantie
was dat natuurlijk duinwater. Nu is dat vooral voorgezuiverd rivierwater uit de Maas
dat via kunstmatige duinmeertjes tot infiltratie wordt gebracht. Deze waterwinning
is essentieel voor de drinkwatervoorziening van 1,2 miljoen bewoners en tienduizenden bedrijven in het Westelijk deel van de provincie Zuid-Holland. In dit gebied is
geen andere bron van zoetwater van voldoende kwaliteit aanwezig.
In Meijendel en Berkheide zijn ondanks en dankzij de waterwinning grote natuurwaarden aanwezig. Dankzij de waterwinning is een gebied van bijna 3000 hectare
midden in de randstad vrij gebleven van bebouwing. Het goede beheer door DZH
heeft gezorgd voor zeer hoge natuurwaarden. Eén zeer karakteristiek natuurtype
echter, vochtige duinvalleien, is vanwege de waterwinning vrijwel geheel uit de duinen verdwenen.
In 1995 hebben DZH en de provincie Zuid-Holland een convenant gesloten om te
komen tot regeneratie van gedeelten van Meijendel en Berkheide. Daarmee werd
het samengaan van waterwinning en natuurherstel na een discussie van bijna 20 jaar
bezegeld. Door regeneratie wordt duingebied met waterwinning en infiltratie omgezet in een meer natuurlijk duin inclusief vochtige duinvalleien. Een duingebied dus
waar de grondwaterstand ongeveer gelijk is aan het maaiveld. Het anders inrichten
van de waterwinning in Meijendel en Berkheide biedt de mogelijkheid voor herstel
van vochtige duinvalleien. In het convenant zijn afspraken opgenomen over welke
delen van het gebied zullen worden geregenereerd, over het tijdschema en over de
kostenverdeling en bijkomende voorwaarden.
De eerste twee regeneratieprojecten. Helmduinen en Berkheide winning 5, zijn tussen 1997 en 2000 afgerond. Het derde project, zuid-Berkheide kwam in 2002 klaar. In
het convenant is nog een vierde en laatste project, Ganzenhoekpan, opgenomen. Dit
zal voorlopig nog niet tot uitvoering komen vanwege de grote maatschappelijke
onrust die is ontstaan naar aanleiding van de regeneratie in zuid Berkheide.

Maatschappelijk draagvlak voor regeneratie
Regeneratie wordt ondernomen om de natuurwaarden van het gebied te verhogen.
Daarvoor zijn omvangrijke werkzaamheden noodzakelijk: het verwijderen van de
bestaande winningmiddelen en het slib uit de oude infiltratieplassen en het terugbrengen van het gebied in een zodanig reliëf dat de vochtige duinvalleien ook daadwerkelijk kunnen ontstaan. Hierbij is het onvermijdelijk dat een deel van de bestaande vegetatie verloren gaat. Bij het project zuid-Berkheide hebben we zelfs meer
vegetatie weg gehaald dan strikt noodzakelijk was voor het herstel van vochtige
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duinvalleien en om de sporen van de infrastructuur van de waterwinning uit te wissen. Om de natuurlijke stuifprocessen weer op gang te helpen zijn ook droge duinhellingen ontdaan van hun begroeiing en is een fietspad omgelegd.
De werkzaamheden in het project zuid-Berkheide hebben veel protest opgeroepen.
Een groot aantal recreanten was van mening dat waardevolle natuur op menselijke
maat verloren ging en een grootschalige, onherbergzame woestijn werd aangelegd.
Sommigen zagen daarin de voorbode van het opofferen van de belangen van recreatie aan een specifieke vorm van natuurontwikkeling. Burgers roerden hun stem. In
locale kranten verschenen paginagrote advertenties onder het motto "Stop de kaalslag". De gemeente Wassenaar heeft provincie en DZH per brief laten weten, slechts
dan aan verdere stappen van regeneratie te willen meewerken als voldoende maatschappelijk draagvlak is verkregen. Dat er midden in de randstad een stuk "oernatuur" is ontstaan vormt in deze discussie nauwelijks een argument. Dit ondanks het
feit dat velen dit in hoge mate waarderen.
Daarmee is de vierde fase van regeneratie, de Ganzenhoekpan met omgeving, voorlopig op de lange baan geschoven. Om het noodzakelijke maatschappelijk draagvlak
te verkrijgen wordt op dit moment via een zogenaamd open planproces nagegaan
welke ontwikkeling mogelijk is.
Recent is onder 2000 gezinnen in Wassenaar, Katwijk, Voorschoten en Stevenshof
(Leiden) een schriftelijke enquête gehouden met vragen naar beleving en belangen /
behoeften en stellingen. Er zijn ruim 400 reacties terug ontvangen die het volgende
beeld geven:
Naast veel andere wetenswaardigheden is het volgende resultaat van groot belang.
Op de vraag: Wat is belangrijk bij eventuele regeneratie?
Werd als volgt geantwoord:
Vochtige duinvallei en stuivend zand (plas weg):
waardering 5,2
Zoveel mogelijk bos en struiken:
waardering 6,8
Huidige variatie in landschap handhaven:
waardering 8,6
Naast Ganzenhoekbos en Plas open stuivend duin:
waardering 6,1
Opnieuw inrichten in kleinschalige variaties:
waardering 6,0
Het zal duidelijk zijn dat initiatiefnemers voor regeneratie, voor een proces dus waarbij de huidige variatie wordt omgezet in iets anders, heel wat uit te leggen en heel
wat te overtuigen hebben. DZH is daar volop mee bezig middels een open planproces voor de herinrichting van de Ganzenhoekpan. Wat de uitkomst van dat proces zal
zijn is aan de toekomst.

