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1. INLEIDING 

In het provinciale lange-termijn beleid drink- en industriewa

tervoorziening 1985 en het grondwaterplan (1986) is vastge

legd, dat uitbreiding van de grondwaterwinning in de 

AIbIasserwaard en de Vij fheerenlanden, alsmede oevergrondwa

terwinning Iangs de Lek, een belangrijke rol dienen te spelen 

in de veiligstelling van de drinkwatervoorziening in Zuid

Holland. Op het hieruit voortvloeiende onderzoek is de m.e.r.

procedure van toepassing. 

Op 5 april 1988 heeft IWACO B.V. opdracht gekregen van de N.V. 

Drinkwater1eiding de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 

voor de uitvoering van de eerste fase van het project "MER 

grondwaterwinning Alblasserwaard en Vijfheerenlanden". De 

eerste fase bestaat uit het regionaal onderzoek naar geschikte 

lokaties, dat zal moeten leiden tot een aantal in de tweede 

fase nader uit te werken alternatieven. In dit onderzoek 

worden de ecologische aspecten uitgevoerd in nauwe samenwer

king met LB&P, Bureau voor Landschapsoecologisch Onderzoek 

B.V. 

In het voorliggend rapport worden de mogelijke milieubescher

mende maatregelen aangegeven om de nadelige milieu-effecten 

zoveel mogelijk te verminderen. Deze maatregelen zullen 

gebruikt worden bij de ontwikkeling van het milieu-vriende

lijkst alternatief. De economische criteria blijven in dit 

rapport buiten beschouwing. 
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2. MILIEUBESCHERMENDE MAATREGELEN EN AFGELEIDE EFFECTEN 

2.1 ALGEMEEN 

In het te ontwikkelen milieu-vriendelijkst alternatief dienen 

de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu 

mede in beschouwing te worden genomen. Het betreft in principe 

die maatregelen, die milieueffecten die niet of nagenoeg niet 

omkeerbaar zijn, kunnen tegengaan. De maatregelen zullen 

primair gericht dienen te zijn op de compensatie van de 

directe primaire effecten van grondwaterwinning. Hiervan zijn 

met name stijghoogte- en grondwaterstandverlagingen en flux

veranderingen van belang. Op deze wijze kunnen de niet-omkeer

bare afgeleide effecten gecompenseerd c.q. voorkomen worden. 

De niet of nagenoeg niet omkeerbare processen die zowel voor 

diepe grondwaterwinning als voor oevergrondwaterwinning zoveel 

mogelijk voorkomen dienen te worden, bestaan voornamelijk uit, 

door de primaire effecten (grondwaterstand- en stijghoogtever

lagingen) veroorzaakte secundaire effecten, te weten: 

zetting; 

netto daling (stijging) van de freatische grondwaterstand 

(=verschil tussen zetting en grondwaterstandverlaging) ; 

afname van de zoetwatervoorraad. 

Daarnaast kan nog als niet of nagenoeg niet omkeerbaar proces 

worden onderscheiden: 

aantasting van het landschap. 

In het volgende worden de mogelijke maatregelen behandeld 

waarbij tevens de afgeleide effecten zullen worden aangegeven. 

Hierbij zullen tevens een aantal opmerkingen worden geplaatst 

ten aanzien van mogelijke optimalisatiemaatregelen voor met 

name de oevergrondwaterwinningen, waardoor tevens een minima

lisatie van milieueffecten kan worden bereikt. De maatregelen 

zijn gesplitst in hydrologische maatregelen en overige maatre

gelen. De afgeleide effecten voor de verschillende maatregelen 

zijn samengevat in tabel 1. 
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2.2 HYDROLOGISCHE MAATREGELEN 

2.2.1 Polderpeilverhoging bi; verdroging 

Door verhoging van de polderpeilen kunnen de oorspronkelijke 

freatische grondwaterstanden zoveel mogelijk worden hersteld. 

Deze maatregel kan zowel bij diepe grondwaterwinningen als 

oevergrondwaterwinningen worden toegepast. 

Door polderpeilverhoging zal relatief meer infiltratie c.q. 

minder kwel optreden, waardoor de zoetwatervoorraad zal worden 

vergroot. Door de afname van de kwel zal in een groter gebied 

omslag van kwel naar infiltratie optreden, hetgeen een nega

tief effect zal hebben op de aquatische ecosystemen door de 

verandering in de chemische samenstelling van het oppervlakte

water. In specifieke gevallen verdient het aanbeveling te 

onderzoeken of deze negatieve effecten enigszins gecompenseerd 

kunnen worden door het opzetten van de peilen middels uitgema

len kwelwater, afkomstig uit dieper gelegen delen in de 

Alblasserwaard en/of Vijfheerenlanden. 

De ui twerking ten aanz ien van de terrestische systemen kan 

zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van het aandeel 

kwelafhankelijke soorten. In het geval relatief veel kwelaf

hankelijke soorten aanwezig zijn, zal een polderpeilverhoging 

een negatief effect hebben. Door polderpeilverhoging zal een 

relatieve vernatting optreden, hetgeen tot een door de maatre

gel geinduceerd positief effect op de weidevogelstand zal 

leiden. Dit effect zal niet groter zijn dan het nadelige 

effect voor de weidevogelstand als gevolg van de grondwater

onttrekking. 

Aanpassing van het polderpeil zal geen effect hebben ten 

aanzien van horizon- en kultuurpatroonwijzigingen. Door 

verhoging van het polderpeil zullen de zettingen beperkter 

zijni hierdoor zal het natuurlijke relief minder worden 

aangetast. 
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Door de beperkingen in zetting en grondwaterstandverlaging 

zullen de archeologische en kultuurhistorische objecten minder 

aangetast worden hetgeen als een positief effect geldt. 

Bet totaal-resultaat van de afgeleide effecten bij polderpeil

verhoging is niet op voorhand te geven. Dit zal met name 

afhangen van de mate waarin negatieve effecten op de aqua

tische en terrestische ecosystemen op zullen treden en is 

derhalve sterk afhankelijk van de betrokken lokatie. Zo zal 

bijvoorbeeld bij de lokatie 10 (zie figuur 1) het negatieve 

effect gering zijn vanwege de beperkte natuurwaarden in het 

invloedsgebied. Bij de lokaties 6 tot en met 9 is het negatie

ve effect op de vegetatie waarschijnlijk groter dan het 

positieve effect op de (vrij geringe) weidevogelstand. 

In de uiterwaarden van de Lek vindt in het algemeen geen 

beheersing van het open waterpeil plaats. Polderpeilverhoging 

is voor deze specifieke gebieden dan ook in het algemeen geen 

reele maatregel. 

2.2.2 Polderpeilverlaging bij vernatting 

Bij het optreden van vernatting kunnen de freatische grondwa

terstanden worden verlaagd door het verlagen van de polderpei

len. Een gevolg hiervan is echter dat extra zettingen zullen 

worden gegenereerd, hetgeen opnieuw aanleiding geeft tot 

vernatting. Hierdoor bestaat het gevaar dat men belandt in 

een vicieuze cirkel, waarbij periodiek een aanpassing van het 

polderpeil noodzakelijk is. In veel poldergebieden in 

Nederland is dit nu reeds het geval. 

Bij toepassing van polderpeilverlaging zullen de stijghoogten 

in de onderliggende watervoerende pakketten door toename van 

de kwelstroom verlaagd worden. Hierdoor zal de zoetwatervoor

raad afnemen. 

Toename van de kwel zal in het algemeen een positief effect 

hebben op de aquatische ecosystemen. Het afgeleide effect in 

de terrestische ecosystemen is afhankelijk van de mate, waarin 
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de freatische grondwaterstand ten opzichte van de zetting zal 

veranderen en kan zowel positief als negatief zijn. Door de 

toename van de kwelstroom zal bij systemen met relatief veel 

kwelafhankelijke soorten een positief effect optreden. 

Het afgeleide effect van de polderpeilverlaging op de weidevo

gelstand zal negatief zijn. Ten opzichte van de uitgangssitua

tie zonder onttrekking zal de weidevogelstand niet of nauwe

lijks veranderd zijn. 

Door het genereren van extra zetting zal het natuurlijk relief 

verder aangetast worden. V~~r de subkriteria horizonwijziging 

en kultuurpatroon zal geen afgeleid effect optreden door 

verlaging van het polderpeil. 

De archeologische en kul tuurhistorische obj ecten zullen door 

toename van de zetting negatief beinvloed worden. Ten aanzien 

van de grondwaterstand geldt in di t geval dat de afgeleide 

effecten zowel positief (bij verlaging) als negatief (bij 

verhoging) kunnen zijn. 

Het totaal-resultaat van de effecten wordt in het algemeen 

negatief beoordeeld, met name vanwege het hierboven genoemde 

aspect van het creeren van een vicieuze cirkelgang, waarbij 

polderpeilverlaging door optredende zettingen steeds weer een 

extra verI aging van het polderpeil noodzakelijk maakt. 

2.2.3 stijghoogteverhoging in het eerste watervoerend pakket middels 

diepinfiltratie 

De prima ire hydrologische effecten, stijghoogteverandering, 

grondwaterstandverandering en fluxverandering kunnen allen 

geheel danwel gedeeltelijk gecompenseerd worden middels 

infiltratie van water in het eerste watervoerend pakket. V~~r 

het te infiltreren water zal water uit het tweede watervoerend 

pakket worden gebruikt. 

Door een gerichte lokatiekeuze van infil tratieputten kunnen 

specifieke waardevolle gebieden hierrnee optimaal worden 
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gecompenseerd. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan de 

kwaliteit van het infiltreren water in relatie tot de oor

spronkelijke kwaliteit van het grondwater, met name in verband 

met de kwelafhankelijke aquatische en terrestische ecosyste

men. 

Op deze wijze kan de bestaande toe stand c.g. referentiesitua

tie in de specifieke aandachtsgebieden nagenoeg gehandhaafd 

blijven, zodat de afgeleide effecten voor aIle relevante 

milieukriteria positief zijn (zie tabel 1). 

Bij diepinfiltratie dient een onderscheid te worden gemaakt 

tussen diepe winningen en oevergrondwaterwinningen. Diepe 

winningen leveren de beste mogelijkheden voor compensatie. De 

effecten van winning kunnen hierbij in principe volledig 

worden gecompenseerd. Bij oevergrondwaterwinningen is dit niet 

geheel mogelijk. In de directe omgeving van de winningsmidde

len in het eerste watervoerend pakket is het niet mogelijk om 

de hydrologische effecten te kompenseren. 

2.3 OVERIGE MAATREGELEN 

Naast de in paragraaf 2.2 genoemde hydrologische maatregelen 

is nog een aantal overige maatregelen mogelijk die kunnen 

leiden tot voorkoming c.g. vermindering van het optreden van 

negatieve effecten op het milieu. 

Deze maatregelen worden hier in het kort weergegeven en 

toegelicht. De afgeleide effecten zijn aangegeven in tabel 1. 

Het betreft: 

1) ondergronds aanleggen van het pompstation; 

2) camouflage pompstation door aanplant; 

3) loskoppeling lokatie pompstation/lokatie puttenveld; 

4) optimalisatie van de afstand van de winning tot de Lek, in 

geval van oevergrondwaterwinningen; 

5) aanleg van zandwinplassen in de uiterwaarden van de linker

oever van de Lek; 

6) wl]ziging bestemming (natuurbouw in daarvoor in aanmerking 

komende gebieden). 



7 

Ad 1: Door het ondergronds aanleggen van het pompstation 

kunnen de eventueel optredende negatieve effecten ten 

aanzien van de horizonwijzigingen volledig worden 

voorkomen. Dit geldt met name in die gevallen, waarin 

het pompstation in een overwegend open landschap gesitu

eerd is. 

Ad 2: Indien het pompstation in een minder open landschap 

gebouwd wordt, kan de aantasting van de horizon worden 

aangepast door in de directe omgeving van het pompsta

tion met behulp van aanplant een meer geschikte inpas

sing in het landschapsbeeld te verkrijgen. In open 

landschappen zal ook geconcentreerde aanplant verstorend 

werken op het oorspronkelijke landschapsbeeld. 

Ad 3: Door de lokatie van het pompstation niet direct te 

koppelen aan de lokatie van het puttenveld, kan een meer 

optimale inpassing van het pompstation in het landschap 

worden bereikt. Hierbij behoeft derhalve geen aantasting 

van de horizon op te treden. Deze maatregel kan zonodig 

gecombineerd worden met aanplant (2). 

Ad 4: V~~r de onderlinge vergelijkbaarheid van de verschillen

de onderzochte oevergrondwaterwinningen is in di t MER 

voor aIle lokaties voor de winmiddelen een vaste afstand 

tot de Lek gehanteerd (200 meter). Door de situering van 

de winmiddelen ten opzichte van de Lek verder te optima

liseren kunnen de primaire hydrologische effecten 

(grondwaterstand-, grondwaterstijghoogte- en fluxveran

deringen) worden geminimaliseerd. Hierdoor zullen in het 

algemeen tevens de afgeleide milieu-effecten geminimali

seerd kunnen worden. Di t aspect dient in het, in de 

tweede fase op lokatieschaal uit te voeren, milieu

effectonderzoek nader aandacht te krijgen. 

Ad 5: Op verschillende plaatsen in Nederland worden zandwin

plassen in de uiterwaarden van de rivieren aangetroffen. 

Eventuele nieuw te ontwikkelen zandwinplassen (te 
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beschouwen als autonome ontwikkeling) kunnen een aantal 

milieubeschermende effecten hebben in het geval van 

oevergrondwaterwinningen. Door de aanleg van een zand

winplas zal meer voeding van ri vierwater plaatsvinden 

naar het eerste watervoerend pakket. Dientengevolge 

zullen de stijghoogten in het eerste watervoerend pakket 

hoger worden. De relatieve veranderingen in stijghoog

ten, fluxen en grondwaterstanden zullen hierdoor kleiner 

zijn. 

Ten aanzien van de afgeleide effecten kan worden verwe

zen naar tabel 1, kolom "stijghoogteverhoging door 

middel van diepinfil tratie". Ten aanzien van nagenoeg 

aIle milieueffecten treedt een positief afgeleid effect 

op. 

Een nevenaspect wat bij de aanleg van een zandwinplas 

tevens in beschouwing moet worden genomen, ligt in de 

sfeer van de grondwaterbescherming. De grondwaterschei

ding in het eerste watervoerend pakket welke zich 

normaal onder de Lek bey indt, zal z ich in di t geval 

verplaatsen naar de zandwinplas. De oevergrondwaterwin

ning kan zodanig gesi tueerd worden dat de winning in 

principe uitsluitend rivierwater onttrekt dat via de 

zandwinplas is geinfiltreerd. Op deze wijze kan, bij een 

ten opzichte van de Lek afsluitbaar gemaakte plas, in 

geval van calami tei ten op de ri vier, worden voorkomen 

dat verontreinigd rivierwater in de winning terechtkomt. 

De aanleg van zandwinplassen kan daarnaast een aantal 

negatieve effecten op de oorspronkelijke flora en fauna 

hebben. Daarentegen kunnen bij een goede inrichting ook 

zodanige milieu-omstandigheden geschapen worden, dat 

zich een waardevolle vegetatie, met bijbehorende fauna, 

kan ontwikkelen. 

Ad 6: Wijziging van de bestemming van een specifiek gebied is 

een maatregel, die wellicht niet direct als een milieu

beschermende maatregel kan worden beschouwd, maar wordt 

hier evenwel toch ter overweging gegeven. Het betreft 
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hier in het bij zonder het aspect natuurbouw. In het 

geval dat bijvoorbeeld een ernstige vernatting optreedt 

in een landbouwgebied, kan compensatie door het verlagen 

van het polderpeil niet tot het gewenste effect leiden. 

In zoln geval kan worden overwogen om, middels een 

bestemmingswijziging, het gebied aan te wijzen als 

natuurgebied. Hierdoor kan, eventueel met behulp van 

natuurbouw, een waardevol nieuw natuurgebied ontstaan. 

Een bekend voorbeeld van een dergelijk gebied vormen de 

oostvaardersplassen in zuidelijk Flevoland. 
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TA6ELLEN 



Tabel 1 Milieubeschennerrle maatregelen en afgeleide effecten (+ / -) 

MAATREX;EIEN 

roIDERPEIlr-AANPASSING Stijghoogte- Ondergronds 
verhogi.rg pc::mpstation 

verdrogi.rg vernatti.rg d.m.v. diep 
polden:peil- polden:peil- infiltratie 

MILIEXJ-EFFEIcr' verhogi.rg verlagi.rg 

Zoetwatervoorraad + - + n.v.t. 

vegetatie: 
Aquatisch - + + n.v.t. 
Terrestisch +/- +/- + n.v.t. 

Fauna~ + - - n.v.t. 

IarDsctlap + 
gecm:>rfologie: 
Horizonwijzigi.rgen n.v.t. n.v.t. n.v.t. + 
CUI tutupatroon n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Natuurlijk relief + - + n.v.t. 

Ardleologisdle + 
culb.nrrhistorisdle 
ci>jecten 
Zetti.rg + - + n.v.t. 
Grondwaterstand + +/- + n.v.t. 

'lOmAI.r-EFFEIcr' +/-(?) -(+) + + 



Tabel 1 (vervolg) 

MAA'I'RE):;ElEN 

camoufla- Optllnalisatie Aanleg Loskoppelen Wijziging 
ge d.rn.v. winningsafst. zand- pompstationj bestern-
aanplant oevergrooo- win- puttenveld rning 

MILIEXJ-EF'FEIcr' waterwi.nning plassen 

Zoetwatervoorraad n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vegetatie: 
Aquatisch n.v.t. +/- +/- n.v.t. + 
Terrestisch n.v.t. +/- +/- n.v.t. + 

Fauna weidevogels n.v.t. +/- + n.v.t. -/+ 

IaOOsdlap + 
gecm:>rfologie: 
Horizonwijzigingen +/- +/- +/- + -
CUltuurpatroon n.v.t. n.v.t. - + -
Natuurlijk relief n.v.t. n.v.t. +/- n.v.t. n.v.t. 

Ardleologisdle + 
cultuumistor.isdle 
ci>jecten 
zetting n.v.t. n.v.t. + n.v.t. n.v.t. 
Grondwaterstand n.v.t. +/- + n.v.t. n.v.t. 

~.t;l''F:t:KJ.' +/- +/- +(-) + + 
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