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Na de succesvolle verwijdering van het slib in plas 13 in Meijendel (Schmale & van der Hagen
1999; Visser & Fritz 2003) is onderzoek gedaan naar de hoeveelheden slib in de rest van de
infiltratieplassen in Meijendel. In een bestuurlijke overeenkomst Infiltratiebesluit
Bodembescherming tussen het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) en de Provincie ZuidHolland (PZH) is onder andere vastgelegd dat het slib uit de infiltratieplassen wordt afgevoerd.
Dit verhaal is een samenvatting van een aantal onderzoeken naar de hoeveelheid slib, en vooral
oud slib, in de infiltratieplassen van Meijendel. Dit onderzoek is uitgevoerd ter prioritering van
de schoonmaak van deze plassen. De aangegeven volgorde is niet definitief, aangezien de
schoonmaak moet worden afgewogen in het zogenaamde Masterplan Meijendel. In dit
laatstgenoemde plan worden technisch noodzakelijke vernieuwingen van de waterwininfrastructuur op elkaar afgestemd.
De informatie voor dit artikel is ontleend aan rapporten, die met grote inspanning en groot
enthousiasme zijn verzameld door mijn collega's Jochem Fritz, Ton Visser en Hein de Jonge.
Achtergrondinformatie
Sinds de introductie van oppervlaktewaterinfiltratie is er sprake geweest van slibsedimentatie in
de infiltratieplassen. In het infiltratiegebied Meijendel was dit slib afkomstig uit de Lek ('oud
slib') en vanaf eind 1976 voorgezuiverd vanuit de Maas. In het infiltratiegebied Berkheide was
het slib tot beginjaren negentig afkomstig uit de Rijnlandse boezem, waarna gefaseerd werd
overgeschakeld op Maaswater. In het infiltratiegebied Solleveld was het slib tot medio tachtiger
jaren afkomstig uit de Delflandse boezem en vervolgens vanuit de Maas. Naast het infiltratieslib
wordt er door de begroeiing in en om de plas ook slib afgezet zij het in zeer beperkte mate.
Slibverwijdering en schoonmaak van de infiltratieplassen in Meijendel heeft nauwelijks
gestructureerd plaatsgevonden, zodat er hier globaal sprake is van ruim 45 jaar slibophoping in
het grootste deel van de plassen. In Berkheide waar tot beginjaren negentig boezemwater met
een veel grotere slibbelasting werd geïnfiltreerd, was het uit oogpunt van productiecapaciteit
noodzakelijk het slib regelmatig uit de infiltratieplassen te verwijderen. Bijna alle plassen in
Berkheide zijn vlak voor de overschakeling op Maaswater schoongemaakt. Hier is dus in
algemene zin sprake van jong slib. In Solleveld heeft slibverwijdering tweemaal plaatsgevonden
in de periode dat polderwater werd geïnfiltreerd (1970 en 1983). De drinkwaterproductie op
pompstation Monster ligt tot 2006 stil. In het kader van de MER Solleveld is voorzien in het
schonen van de infiltratieplassen. De slibverwijdering richt zich dus vooral op Meijendel.
De eerste decennia van de oppervlaktewaterinfiltratie werd de slibophoping nog niet als
een groot probleem ervaren. Men veronderstelde zelfs een positieve invloed op de infiltratie. In
de 70-er jaren drong het besef door dat door oppervlakte-infiltratie verruiging van o.a. de
oeverbegroeiing optrad (Van Dijk 1984) en dat het opgehoopte slib een negatieve invloed had
op het infiltrerend vermogen. Het introduceren van de bodemwoelende karper werd, met name
voor Meijendel, als mogelijke oplossing bedacht om de infiltratiecapaciteit te verhogen. Dit
werkte echter averechts. Het leidde tot een extreem grote groei van groenalgen ("erwtensoep").
Als pilot project werd het slib en de karper uit plas 13 verwijderd. Recent is hiervan de
afsluitende rapportage verschenen (Visser & Fritz 2003). De pilot Is zeer succesvol verlopen ten
aanzien van de ecologie van de plas. De verwijdering van het bodemslib (en daarmee de fosfaatpool die de basis was voor algenbloei) en het weghalen van de benthivore karpers had een
natuurlijke en stabiele ontwikkeling van fytoplankton en waterplantengroei in de infiltratieplas
tot gevolg (Visser & Fritz 2003). Een belangrijke productietechnische winst is een verhoging van
de infiltratiecapaciteit (aanvankelijk 20%) gedurende ongeveer 8 jaren. Met betrekking tot de
waterkwaliteit van het teruggewonnen water zijn geen negatieve effecten van de
slibverwijdering geconstateerd (zie ook Stuyfzand 2003).
Een belangrijke aanbeveling uit Visser & Fritz (2003) over plas 13 is de verzamelde kennis
te vertalen naar beleid en beleidsdoelstellingen. Gekoppeld aan een praktische vertaling naar
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concrete uitvoeringsmaatregelen en rekening houdend met onderscheidende bedrijfsbelangen
en vigerend overheidsbeleid moet dit leiden tot een bedrijfsbrede aanpak van de
slibproblematiek bij DZH. De uitwerking van de slibverwijdering in Meijedel staat ten dienste
van het Masterplan Meijendel dat in 2004/2005 opgesteld wordt.
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Figuur 1. Overzicht van de Infiltratieplassen en winningen van Meijendel.
Streefbeeld
Ontwikkelingen die de laatste jaren zijn ingezet met betrekking tot de waterkwaliteit in
infiltratieplassen zijn gericht op een duurzaam systeem in een zo natuurlijk mogelijke
ecologische situatie van het open water en de piasoevers. Dit is vastgelegd in het
Infiltratiebesluit Bodembescherming en het Beheersplan 2000-2009. Aan het handboek
natuurdoeltypen (Bal et al 2001), het onderzoek naar de geochemische duurzaamheid van
oppervlakte-infiltratie (Stuyfzand 2003) en de op termijn van kracht wordende Europese
Kaderrichtlijn Water (EKW) kunnen uitgangspunten voor de na te streven
waterkwaliteitsdoelstellingen en normen voor infiltratieplassen worden ontleend. In het
handboek natuurdoeltypen is dit het meest expliciet uitgedrukt in een streefbeeld in
percentages van typerende vegetatie doeltypen (figuur 2). Heeft herinrichting van een
infiltratieplas eenmaal plaatsgevonden, dan wordt een toetsing van de te behalen doelen
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uitgevoerd. Ook worden voorstellen gedaan om een natuuriijke vispopulatie in de plassen na de
slibverwijdering op gang te brengen.
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Figuur 2. Schematische weergave van de verdeling van de natuurdoeltypen
van een duinmeer Open water betreft een plantengroei met
ondergedoken waterplanten (Uit: Engeldorp Gastelaars 2001).
Hoeveelheid slib in Meijendel
Op basis van een speciaal voor d i t doel o n t w i k k e l d e en eenvoudige empirische f o r m u l e zijn de
slibhoeveelheden van alle individuele plassen berekend en getoetst m e t bekende
slibhoeveelheden van schoongemaakte plassen (figuur 3). In de f o r m u l e is onderscheid gemaakt
tussen het zogenaamde oude slib (periode 1956-1976) en het j o n g e slib (na 1976) (figuur 3).
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Figuur 3. Berekende versus gemeten hoeveelheid slib In Infiltratieplassen op basis van bestaande
van pan 13.1, 26.1 en 26.1.1.

Informatie

De berekening leverde voor Meijendel een geschatte slibhoeveelheid o p van circa 200.000 m^ De
aanwezige slibdiktes variëren van enkele centimeters t o t bijna 35 centimeter in sommige plassen
(figuur 4). Er kon geen verband w o r d e n gelegd tussen de verstoppingstoename en de geschatte
slibdikte. Bekend is bijvoorbeeld d a t plassen 12.1 en 8.4.2. snel verstoppen, maar zij hebben een
g r o o t verschil in slibdikte (figuur 4).
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Bereltende slibdiltte per plas
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Figuur 4. Gesc/7atte slibdiktes per Infiltratieplas in Meijendel, Ingedeeld naar periode van afzetting.
Capaciteitswinst door slibafvoer
Het in beeld brengen van een schatting van de capaciteitswinst na slibruiming bleek door het
ontbreken van de juiste vergelijkingsparameters niet goed mogelijk. Op grond van de
bevindingen met plas 13 en plas 2.5 wordt geschat dat er een capaciteitswinst zal worden
behaald van 20% a 30% voor een periode van 5-10 jaar.
Kwaliteit van het slib
Eerder uitgevoerd onderzoek naar de kwaliteit van het slib maakte duidelijk dat het oude slib
relatief de slechtste fractie vormt (o.a. meer zware metalen) (Knol 1993). Toch zal over het
geheel beschouwd de kwaliteit van het slib naar verwachting voldoen aan de norm voor
categorie 1 slib (bouwstof) en kan dus in het reguliere circuit worden verwerkt. Nader
onderzoek eind 2004 leidde tot de conclusie dat in een deel van Plas 11 slib van een slechte
kwaliteit (verontreiniging met metalen) is aangetroffen. De kosten voor de afvoer lopen
hierdoor aanzienlijk op. Voor opslag, transport en verwerking van het slib wordt met betrekking
tot regelgeving geen problemen verwacht.
Prioritering plassen t.a.v. slibverwijdering
Om te bepalen in welke volgorde de plassen voor de slibverwijdering in aanmerking komen, zijn
vooraf criteria opgesteld. De gehanteerde criteria zijn:
1.
Huidige ecologische kwaliteit natuurwaarden
2.
Percentuele waterproductie bijdrage van de plas
3.
Droge afvoer van het slib
4.
Aandeel oud slib t.o.v. de totale dikte.
Criteria die niet zijn meegewogen hebben betrekking op verstopping in de huidige situatie,
meerkosten m.b.t. de uitvoering (zijn verwaarloosbaar) en een koppeling met andere projecten,
waaronder WatNat (hoe verder na Regeneratie met de natuurkern), Elicom (sluiten van de
verzamelkom) en Masterplan Meijendel.
Op basis van de bovengenoemde vier criteria is een volgorde bepaald voor
slibverwijdering van infiltratieplassen in Meijendel (tabel 1). De huidige ecologische kwaliteit
van de plas met betrekking tot de ondergedoken waterplanten is het belangrijkste
onderscheidende criterium; de andere criteria zijn benut voor verfijning van de hoofdgroepen.
Huidige ecologische kwaliteit
Een infiltratieplas met een lage natuurwaarde door afwezigheid van ondergedoken
waterplanten, waterplanten van een zeer voedselrijk milieu en het optreden van algenbloei
krijgt een negatieve beoordeling. Deze plas krijgt een hogere prioriteit met betrekking tot
slibafvoer dan een plas met een begroeiing van hoge natuurwaarde in het water. De ecologische
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k w a l i t e i t is gebaseerd o p een inventarisatie uit 2000 (Ronda 2000) en incidenteel aangepast aan
de meest recente situatie. Een kwalitatieve w e g i n g van het v o o r k o m e n van de avifauna in de
plassen is niet meegenomen, maar in het algemeen kan w o r d e n gesteld d a t een slechte situatie
voor w a t e r p l a n t e n ook een slechte situatie voor de fauna is (o.a. OVB 1998). Mogelijk t e
realiseren n a t u u r w a a r d e n in de oever van een plas zijn niet m e e g e w o g e n . Oevers behoren niet
t o t het o n d e r w e r p van slibverwijdering in strikte zin. Natuurkansen voor oeveraanpassing zijn in
een ander project in beeld gebracht (Engeldorp Gastelaars 2001). De ecologische winst van
piasoevers m o e t w o r d e n meegenomen o p het m o m e n t dat een slibverwijdering van een plas in
uitvoering w o r d t g e n o m e n .
Percentuele waterproductie
bijdrage van de plas
V o o r het uit bedrijf nemen van een plas vanwege het verwijderen van het bodemslib moet
vervangende capaciteit w o r d e n ingeschakeld. Voor een relatief g r o t e plas of een plas met een
naar v e r h o u d i n g grote capaciteit is het realiseren van vervangende capaciteit moeilijker dan bij
een kleine plas of een plas met een lage capaciteit. Dit criterium is van belang vanwege de te
betalen maandbelasting over i n f i l t r a t i e en w i n n i n g . Het percentuele aandeel van elke plas in
Meijendel is gebaseerd op Dammers (1991) en herberekeningen.
Droge afvoer van het slib
O m het slib van infiltratieplassen te kunnen verwijderen is droge afvoer het gemakkelijkste en
goedkoopste. Het g r o n d w a t e r m o e t ± 0,5 meter onder de piasbodem w e g z a k k e n . Bij sommige
plassen is daarvoor een extra b r o n n e r i n g n o d i g . De lengteverhouding tussen actieve (oever met
de w i n p u t t e n ) en de passieve oever van een plas bepaalt in sterke mate of een plas eenvoudig
droogvalt. De aanwezigheid van diepe plaatsen in een plas bepalen bovengenoemde problemen
van droge afvoer ook, maar van de meeste plassen is dit niet bekend.
Aandeel oud slib t.o.v. de totale
dikte
In het kader van het Infiltratiebesluit Bodembescherming (IB) w o r d e n diverse projecten
uitgevoerd ter compensatie van d o o r oppervlakte-infiltratie veroorzaakte schade. Daarnaast
w o r d e n nog diverse mitigerende maatregelen genomen ter v o o r k o m i n g van het ontstaan van
slib op de piasbodem. Het oude slib in Meijendel (het slib van voor 1976) h e e f t een g r o o t
aandeel in de dikte van de sliblaag (figuur 4). Dit is waarschijnlijk ook het meest
" v e r o n t r e i n i g d " . Afvoer van dit oude slib heeft daarom een hogere p r i o r i t e i t dan afvoer van
recent g e v o r m d slib.
Tabel 1. Overzicht van plassen met een zeer slechte en slechte ecologische
Piasnummer
8.4.2*
5,9
20.1
6,7
Zeer slechte ecologische
4.1
7,8
kwaliteit
27.2
5
27.2.1
3.5
5.1
0,8
12.1
4,5
Slechte ecologische
4.1.1
5,3
kwaliteit
6,4
11.1
17.1
8,7
*
verstopt regelmatig; in 2002 is wederom slib verwijderd
**
rangvolgorde van slibhoeveelheid per plas

(+)
+
+
+
(+)

kwaliteit
cm oud slib
0
22
22
0
24
6
23
30
21
25

m3 slib**
22
3
4
14
8
15
5
6
2
1

Uit bovenstaande overwegingen v o l g t dat plassen met een zeer slechte en slechte ecologische
k w a l i t e i t het eerst in aanmerking komen voor slibverwijdering. Over het algemeen zijn dit de
plassen met het zogenaamde oude slib uit de periode 1956-1976 (zie f i g u u r 4). Een uitzondering
is plas 8.4.2. Deze plas verstopt regelmatig en w o r d t regelmatig geschoond. Hierdoor kan er
geen stabiel o n d e r w a t e r milieu v o o r k o m e n . Deze plas valt af voor slibverwijdering op korte
t e r m i j n . Over de plassenserie 27 is in het kader van W a t n a t ( o n t w i k k e l i n g van een natuurkern)
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nog discussie; misschien w o r d t deze integraal of deels opgeheven. Een slibverwijdering moet
hiermee w o r d e n afgestemd.
Een d r o g e afvoer van slib heeft vanuit o o g p u n t van kosten de voorkeur. De kosten van
natte v e r w i j d e r i n g zijn ongeveer M € 1 hoger. Daarnaast is het nat afvoeren ecologisch minder
preferent, o m d a t door het gebruik van zuigapparatuur werveling o p t r e e d t . Daardoor w o r d t een
deel van het slib niet v e r w i j d e r d .
Kosten en fasering
De totale kosten bedragen M € 5,5. De volgorde is in principe deze van tabel 1 te beginnen bij
infiltratieplas 20.1.
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