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zuigleiding. En die isbeter schoon te maken.
Naast een betere constructie van deboring is
dat degrootste winst van dit systeem.
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Bij de ingebruikname in 1975 van liet in/ütratiegebied Kie/tenvlak 111 liet Noord-Hollands Duinreservaat doorPWN was dit het kleinste en modernste in/tltratiegebied dat mNederland bestond.
Maar sindsdien veranderde er veel. Daarom 'renoveerde' PWN Kie/tenvlak dea/gelopen jaren op
technisch en ecologischgebied.
Het infiltratiegebicd (IKIEF)ligt vlakbij
het PWN-drinkwatcrproducriebedrijfWim
Mensink bij Wijk aan Zee.Het werd in 1975
aangelegd volgens de nieuwste inzichten van
dat moment. Het is het laatste infiltratiegebied dat in de duinen tot stand kwam. IKIEF
bestaat uit elfinfiltratiekanalen, 500 boringen
en twee secundaire pompstations met ieder
zes toerengeregelde centrifugaalpompen. Het
isongeëvenaard efficiënt, want voor de
productie van een miljoen kubieke meter per
jaar wordt minder dan vijf hectare gebruikt.
Bijde inbedrijfstelling bedroeg de capaciteit 13
miljoen kubieke meter.
De boringen voor het terugwinnen van
het geïnfiltreerde water waren na ruim zojaar
aan revisie toe.Ook de verdeling van het
teruggewonnen water over de boringen per
pomp verliep slecht. Daarom besloot PWN tot
een volledige technische renovatie en ecologische optimalisatie volgens het concept Open
Infiltratie Nieuwe Stijl. Dit concept is door
PWN samen met Kiwa ontwikkeld voor de
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renovatie van ICAS,het PWN-infdtratiegcbied
bij Castricum'1. Inmiddels isdit concept ook
elders toegepast, bijvoorbeeld door Delta in de
Middelduinen op Goeree.

Verstoring geminimaliseerd
In de eerste fase van het project, dat in
1997 begon, zijn alle terugwinputten vervangen en de boringstrangen opnieuw aangesloten.Tevens isafgestapt van het terugwinningssysteem waarbij het water van bovenaf
werd aangezogen viaeen filter onder in de
boring. Bij het vacuümsysteem dat PWN nu
toepast, wordt het water aangetrokken vanuit
het midden van het filter. De aanzuiging van
zuurstofarm water van onderafen zuurstofrijk
water van bovenaf isdaarbij ongeveer gelijk.
Daardoor ontstaat een meer laminaire stroming en vindt opmenging van het water pas
plaats in de boring en vooral in de zuigleiding.
Evenals met het 'oude' systeem isdus nog wel
sprake van ontijzering, maar die heeft zich van
de omstorting van de boring verplaatst naar de

Hoewel PWN nog niet zo veel ervaring
heeft met dit systeem, is in het Kieftenvlak
toch hiervoor gekozen. Enerzijds omdat het bij
ICASgoed werkt, anderzijds omwille van de
uniformiteit in de behandeling.
De pompen en de vacuüminstallatie
bevinden zich in tweesecundaire pompstations, die voorheen centraal tussen de
infiltratiepanden stonden. Ook deze zijn
vernieuwd én verplaatst. Nu staat er aan beide
kanten één op de kop van het gebied. Daardoor
kon ook de toegangsweg worden omgelegd.
Het nieuwe tracé ligt aan deene kant op een
flinke afstand van de buitenste panden.Aan de
andere kant wordt het begrensd door een hoog
duinmassief Deverstoring van het natuurleven is daarmee geminimaliseerd. De oorspronkelijke toegangsweg doorsneed ook één arm
van een paraboolduin. Die doorgraving wordt
gedicht en de natuurlijke situatie hersteld.
Bij de renovatie is aan één kant een
gedeelte van een boringsstrang afgekapt. Ten
noorden van het Kieftenvlak ligt het
Verbrande Vlak.Na een periode van verdroging door duinwaterwinning, isdeze duinvallei dankzij de ingebruikname van het infiltratiegebied weer nat geworden. Vanaf 1986iser
bovendienjaarlijks gemaaid, waardoor de
vallei steeds waardevoller isgeworden. Eén
boringstrang loopt echter ver door in de richting van het Verbrande Vlak.Alshier de
putten zouden worden vernieuwd, trekken ze
meer water aan. Daardoor kan de wateronttrekking in het Verbrande Vlak weer toenemen. Daarom is besloten een gedeelte van deze
sträng te verwijderen.

Aangepaste aansturing WRK
Ecologische optimalisatie is 'het creëren
van een grote variatie in ruimte en een geringe
variatie in tijd'. Een geringe variatie in tijd wil
zeggen dat men het gebied zo beheert dat zich
in de tijd zo min mogelijk onnatuurlijke fluctuaties voordoen.Anders komen de hogere
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natuurwaarden niettotontwikkeling.Een
grotevariatieinruimtebetekentzoveelmogelijkgradiënten creëren,veelovergangen van
droognaarnatentussendiepenondiepwater.
Eénvandebelangrijkste inrichtingsmaatregelenisdaarom hetafvlakken vandevoorheen
stedeoevers,waarbij eengroot oppervlak
vochtig,voedselarmduinzand ontstaat. Bijeen
zorgvuldigmaaibeheerenhydrologisch
beheerisdatinprincipegeschikt voorzeer
bijzondere duinvalleibegroeiingen.
Rond 1982zijn bij wijzevanproefbijdrie
pandendeoeversafgevlakt, overgangenvan
droognaarnatgemaaktenelkjaardeoevers
gemaaid.Nu komtdaareenwaardevollevegetatievoormetveelzeldzamesoorten,maardie
slechttegen onnatuurlijkefluctuatiesbestand
is.Diemoetdusvermeden worden.Ookverder
moetzomin mogelijk variatieindetijd
ontstaan.Maaienbijvoorbeeld moetiederjaar
indezelfde maand inhetnajaar gebeuren.
Ecologischeoptimalisatiegrijpt ookinop
deproductie,omdat diedetoevoervan infiltratiewater vanuit WRK1, 2en3 regelt.Die
toevoermoetzoaangestuurd wordendathet
pandniveau zostabielmogelijk blijft.
Inhetkadervandeecologischeoptimalisatiezijn deinfiltratiepanden plaatselijk
verdiept.Bijdeaanlegwerduniverseeleen
dieptevan110cmgehanteerd, watindeloop
dertijd veelalwasteruggelopen totzo'n80cm.
Nu isiniederpand tenminste ééndiepeplek
gemaaktensomsmeetdere.Daarisherwater
tweetot tweeëneenhalve meter diep.Tegelijk
geeft PWNde,voorheensteile,oevereenmeer
taludachtig reliëf Deachtergrond daarvanis
datditgebied infiltratiegebied blijft endathet
omtechnische redenensomsdrooggezet moet
worden,bijvoorbeeld vooronderhoud.Bijhet
droogzetten blijft hetwaterindieperegedeeltenheellangstaan,zodatereenplek overblijft
waarwaterplanten en-dierenzich kunnen
terugtrekken.Doorditgeheelvan maarregelen
moeteenrijker ecosysteemeneengrotere
soortenrijkdom ontstaan.
Camouflage helpt bij luchtkoeling
Omhierdegewenstevegetatie telaten
gedijen, moethetgebiedaanviervoorwaarden
voldoen.Ermoeteenduinzandbodem zijn,
hetzandmoetvochtigendegrond kalkrijken
voedselarmzijn.Oorspronkelijk wasdit
gebiedééngroteduinvallei,waarvanhetreliëf
hetoorspronkelijke grondwaterniveau volgde.
Maarbijdeaanlegvanhetinfiltratiegebied is
devalleiafgevlakt.Daarbij is (humusrijke)
bovengrond vanhethogergelegendeelnaar
hetlageregedeelregeschoven.Heteffect daarvanisnogaltijd zichtbaar:indatopgehoogde
gedeelteisdenatuurwinst mindergrootdan
opplaatsen dievoedselarmzijn gebleven.

Omdejuistevochtigheidsgraad vanhet
zand tebewerkstelligen,moestPWNerook
voorzorgendateenzogrootmogelijkoppervlakvanhetgebied tussenoen40 cmboven
pandniveau ligt.Diehoogteisafgeleid vande
capillairewerkingvanduinzand;dieiszo'n40

Hetzanddatvrijkomt bijhet afvlakken
vandeoeverswordtgebruikt omdeduindoorgravingtedichtenenomkunstmatige duinen
temakendiedetweenieuwesecundaire
pompstations camoufleren. Nietalleenbeheer,
maarookdeproductie isdaarmeegediend.De
elektrischeapparatuur, vooraldievoorde
toerenregeling,heeft veelkoelingnodig. PWN
gebruikt hiervoor bijdesecundaire pompstationsin1CASwater.Ditheeft nadelen.Zo
bestaat dekansopvervuiling,want terplekke
isalleenruwwarerterbeschikking.Koelen
metluchtisvelemalen milieuvriendelijker.
Eencirculatiesysteem leidtdegebruikte,opgewarmdelucht langsdebinnenkant vande
betonnen wanden,zodatdieafkoelt en
opnieuwgebruikrkanworden.
Grens bereikt
Vanoudsherwordt hetproceswatervan
drinkwaterproductiebedrijfWimMensink
teruggevoerd,hetinfdtratiegebied in.Hetgaat
omgespuid ruwwater vandeontharding,
behandeldspoelwater,eersrefiltraatwateren
(duin)waterdatwordt uitgeslagen uit het
bassin.Bijderenovariezijn maatregelen

getroffen dievoorkomen dareventueleproblemenhiermeedirectdoorwerken inherhele
infiltratiegebied. Hetwaterwordr voorbehandeldenteruggevoerd naarslechtstwee
panden,waarmeeinwezeneenisolatieis
bewerkstelligd.Alseronverhoopt ietsmisgaat,
blijven degevolgenbeperkt totdietwee
panden.Bijderenovatievanhet infiltratiegebiedKieftenvlak isrekeninggehouden merhet
feit datdenieuwewaterfabriek vanPWNin
Heemskerkeendeelvandeproductietoename
zouopvangen.Dezeproductietoename ishet
gevolgvanstrucrurelegroeivandewatervraag.Voorheen werddeproductietoename
volledigopgevangen doorde infiltratiegebieden.Indiezin betekentdenieuwefabriekeen
ontlasting.Daardoor kunnende infiltratiegebiedenbinnendecapaciteitblijven waarvoor
PWNoververgunningen beschikt.Inde
periodevoordatdewaterfabriek inHeemskerk
inwerking trad,werddecapaciteitvanIKIEF
inoverlegmetdeprovincieopher maximum
van16miljoen kubieke meterperjaargehouden.Daarmeewasdegrensvanhetvermogen
bereikt,terwijl uitbreidingvande infiltratie
enwinninguitgeslotenzijn.Denieuwewaterfabriek wasdusnetoptijd klaar.
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