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De grondwaterwinning in de Kennemer-
duinen is om diverse redenen gestopt.
Drie jaar geleden ging de kraan definitief
dicht.

Gronde

De

ONTSTAANSG ESCHIEDENIS
In de negentiende eeuw werd duidelijk dat
de toen regelmatig voorkomende epide-

miedn van cholera en buiktyfus veroorzaakt
werden door besmet drinkwater. Grondwa

ter dat van nature bacterievril is, bleek de

meest voor de hand liggende remedie en
aan het eind van de negentiende eeuw
waren de meeste steden voorzien van drink.

watervoorziening u it grondwater. Aangezien
in het westen van ons land het grondwater
brak is, waren hier de duinen de aangewe
zen bron.
Vanafl8g8 werd in de Kennemerduinen
duinwater onttrokken ten behoeve van de

stad Haarlem. Later volgden Velsen met
onttrekkingen in de Heerenduinen en bil
Driehuis, Bloemendaal met winning in de
binnenduinrand en Zandvoort met een win-

ning langs de spoorbaan achter Kraantje
Lek en bil Bentveld. Vooral na de Tweede
Wereldoorlog namen deze onttrekkingen
toe door bevolkingstoename en stijgende
welvaart. In de jaren tachtig van de arBeID
pen eeuw werd er jaarlijks circa l5 miljoen
kubieke meter gewonnen, waarvan ruim
g m3 uit de Kennemerduinen zelf.

De afzonderlijke gemeentelijke bedrijven

gingen rond lg8o samen op in het Waterlei-
dingbedrijfZuid-Kennemerland(WLZK),
dat in 1996 fuseerde met het PWN

G EVOLGEN VOOR FLORA
EN FAUNA
Reeds in lgog toonde Eugdne Dubois met
behulp van een reeks meetpunten van west
naar oost in het duin ten westen van Bloe-

mendaal aan dat de grondwaterstand
daalde als gevolg van de waterwinning en
hil waarschuwde voor de eKecten hiervan
op het duinmilieu. Jac. P. Thijsse en andere
natuurbeschermers sloten in de jaren
daarna bil hem aan. De tijd was echter niet
rijp om de waterwinning ter discussie te
stellen.

Het duin verdroogde verder; in het centrale
deel van het duin daalde de grondwater-
stand met drie meter. Aan het eind van de
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laren zeventig werden plantensoorten van het
natuurlijke vochtige duinmilieu alleen nog
aangetroKen in enkele bomkraters en langs
oevers van de gegraven duinmeren. Natuur-
lijke natte duinvalleien waren uit het duin ver-
dwenen, laat staan dat er nog natuurlijk open
water over was. In tegenstelling tot andere
vastelandsduinen heeft in de Kennemerdui-

nen, behalve door middel van enkele proe-

ven, geen infiltratie met voorgezuiverd opper-
vlaktewater plaatsgevonden. Er is dus
nauwelijks gebiedsvreemd water ingebracht
en er hebben geen grote vergravingen plaats-
gevonden.
Een positiefneveneKect van de waterwinning
was dat de bestemming voor drinkwatervoor-
ziening het duin goeddeels vrijwaarde van
bebouwing.

bovengrond weg te nemen(plaggen) en weer te
laten stuiven, zodat een schone uitgangssituatie
ontstaat. Verdere verschraling kan worden
bereikt door maaien en begrazen. In het zoge
naamde Masterplan is aangegeven welke val
leien geplagd, respectievelijk gemaaid moesten
worden. Een groot deel van die werken is inmid
dels uitgevoerd en er wordt jaarlijks een flink
oppervlak gemaaid. Ook de recent ingestelde
integrale begrazing draagt bil aan een verdere

verschraling
Buiten het duin kon de stijging leiden tot (toe-
name van) grondwateroverlast in de bebouwde
kom. In de loop van de afgelopen decennia zijn
vele duinrellen en slootjes verdwenen en is
gebouwd op oorspronkelijk natte plaatsen
Bi) reeksen natte winters in de jaren zestig en de
jaren tachtig ontstond al grondwateroverlast
Alvorens de winning werd verminderd, zijn
daarom in de binnenduinrand van Bloemendaal

en Velsen door waterschap, provincie en
gemeenten maatregelen getroffen (herstel oude
duinrellen, aanleg drainagesystemen) om
bestaande en voorspelde overlast te voorkomen

G RONDWATERPLAN
Op grond van de Grondwaterwet (lg83)
diende iedere provincie een Grondwaterplan
te maken waarin de beschikbare hoeveelhe-

den grondwater voor alle belangen, waaron-
der ook de natuur. moesten worden vastge
stem. Uit onderzoek bleek dat de situatie in

de Kennemerduinen gelet op de status als
natu u rgebied ernstig verbetering behoefde.
In het plan dat in lg86 door de Provinciale
Staten werd vastgesteld, werd dan ook opge-
nomen dat de winning in de Kennemerdui-
nen en omgeving moest worden gehalveerd.
Bil die omvang van winning ontstaat namelijk
volgens modelberekeningen op een aantal
plaatsen natuurlijk open water, waardoor de
gehele nat-droog-gradient daar weer terug-
keert.

Voor de vervangende dri n kwatervoorziening
werd eerst nog onderzocht ofdiepinfiltratie
in het duin een mogelijkheid zou zijn, maar
uiteindelijk is er om uiteenlopende redenen
gekozen voor levering door PWN uit Heems-
kerk en door WaterleidingbedrijfAmsterdam
(\X/LB) uit de Amsterdamse Waterleidingdui-

nen (AWD).

Ei N DE GRON DWArERWiN Ni NG
Terwijl de maatregelen rond de halvering van de
winning nog in uitvoering waren(rond 1998),
besloot het PWN om haar winningen in Zuid-
Kennemerland geheel te beeindigen. Uit oog
punt van volksgezondheid was ontaarding van
het drinkwater wenselijk en met de verspreide
en deels verouderde winningen was centrale
ontharding economisch interessanter.
Daarnaast ondersteunde PWN het overheidsbe-

leid va n verdrogingbestrijding

Een extra ronde van preventieve maatregelen
tegen grondwateroverlast, waarin PWN ook
financieel participeerde, werd uitgevoerd, waar-
bij nu ook delen van Haarlem en Heemstede
waren betrokken. Nadat alle werken waren uit

gevoerd, is in 2002 de winning definitief
gestaakt
Andere factoren (kustafslag, afzanding, polder-

peilverlaging, aanleg Noordzeekanaal, toegeno
men begroeiing) hebben ook invloed gehad op
de grondwaterstand: bil elkaar circa z5 procent
van de gehele verlaging. De hydrologische situ
atie uit de negentiende eeuw zal dus nooit hele
maal terugkeren. Maar er is nu wel weer sprake
van een meer natuurlijk watersysteem, waar
door plaggen en stuiven op grote schaal sprake
is van vochtige en natte duinvalleien
Eenieder die nu door de westelijke helft van het
nationale park wandelt offietst kan met eigen
ogen het eKect van het opgekomen grondwater
zien in de vorm van de vele duinplasjes en de
vochtige valleien. Eertijds bedreigde planten,

zoals de parnassia, komen weer in flinke aantal
len voor.

G RON DWXrERSTiJCiNC
Alvorens echter de stijging van de grondwa-
terstand plaats kon vinden moesten zowel in
het duin als buiten het duin maatregelen wor-
den getroHen.
In het duin zelfwas dat het gevolg van het
feit dat alle valleien die zouden vernatten,

ooit landbouwkundig zijn gebruikt. Een stij-
gende grondwaterstand in ongeroerde
bodems leidt in verdroogde situaties die weer
vernatten al tot mineralisatie; bil geroerde

bodems is dit eKect nog veel sterker.
Deze mineralisatie leidt tot een grotere voed-
selbeschikbaarheid voor planten en daardoor
tot verruiging. En dus niet tot de beoogde
kenmerkende vegetaties. Om dit te voorko-
men is het meest ideale om de Beroerde
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