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Duinwater 

1850 - heden

Wij kennen de duinen als een droog gebied. Onder het zand zit 
echter een schat: zoet water – tot vlak bij de zee. Die schat was 
vroeger veel groter. Dat de duinen er droog uitzien komt door een 
eeuw drinkwaterwinning, bebossing, kanaalaanleg en bebouwing. 
Tot 1850 was er veel oppervlaktewater in het duin, de waterhuis-
houding was nog min of meer natuurlijk. Er leefden grutto’s en 
watersnippen. Als je wat wilde in het duin, moest je altijd rekening 
houden met wateroverlast. Alle landbouwontginningen begon-
nen met ontwatering. En ’s winters kon je schaatsen in het duin.

Het zoetwaterparadijs
Elk jaar valt er in de duinen een laag water van bijna een meter als 
neerslag naar beneden. Een klein deel van dit hemelwater verdampt 
meteen. Het deel dat in de grond verdwijnt zakt diep weg, of het 
wordt opgenomen door planten die het via hun bladeren verdam-
pen. Verdamping door begroeiing varieert sterk. Kaal zand zonder 
planten laat het regenwater voor bijna 80% door, loofbos voor 40% 
en naaldbos voor niet veel meer dan 15%. Als dennen niet bij het 
grondwater kunnen is dit getal wat hoger. Het regenwater dat weg-
zakt, komt diep in de grond terecht en vult daar in de ruimten tussen 
de zandkorrels de ondergrondse watervoorraad aan, de zogenaamde 
zoetwaterbel. Deze bel is feitelijk een min of meer bolle zoetwater-
laag, een lens, over de hele lengte van de kustduinen. Van noord naar 
zuid loopt er ook een waterscheiding. Ten westen daarvan stroomt 
het zoete grondwater naar zee, meestal ondergronds. Ten oosten van 
de waterscheiding stroomt het water naar de binnenduinrand, 
meestal ondergronds en soms via gegraven beken, de duinrellen.
Onder de zoetwaterbel is het grondwater zout, daartussen ligt een 
dunne brakke overgang tussen zoet en zout water. Het zoete water is 
lichter dan het zoute en ‘drijft’ er als het ware bovenop. Eeuwenlang 
groeide de zoetwaterbel gestaag en drukte het zoute water omlaag. 
Vòòr 1850 lag de scheiding tussen zoet en zout op 120 meter diepte, 
na een eeuw drinkwaterwinning en bosaanplant was het zoute water 

30 meter omhoog gekomen. De bovenkant van de zoetwaterbel 
daalde in die periode juist met circa 3 à 4 meter, bij Schoorl 5 meter. 
Zo’n daling heeft grote gevolgen voor de vegetatie: voor vochtmin-
nende planten kan een permanente daling van 10 cm al te veel zijn.
In het midden van een breed duinmassief, zoals bij Schoorl, kon de 
zoetwaterbel oorspronkelijk wel tot 10 m boven nap stijgen. In het 
zandlichaam volgt de bovenkant van de grondwaterbel in een afge-
zwakte vorm de hoogte van het duinterrein. Daarbij speelt mee dat 
er zich diverse kleilagen en veenlagen in het duinlichaam kunnen 
bevinden. Die zijn ontstaan in voormalige strandvlakten en in duin-
valleien, de meeste kleilagen stammen uit de ijstijden. Het veen 
werd op een gegeven moment weer overstoven en de veenlaag 
werkt nu als slecht doorlatende laag voor het grondwater. Veel val-
leien zijn door dergelijke lagen oorspronkelijk vochtig of stonden 
tijdelijk en ook langdurig blank.
Het voorkomen van deze slecht doorlatende veenlagen varieert. 
Soms zijn ze helemaal afwezig, namelijk in de voormalige zeegaten 
van Bergen en Castricum. Het zeegat bij Bergen stoof rond 1500 v.Chr. 

dicht met zand, het zeegat bij Castricum – de monding van het Oer-IJ 
– slibde en stoof langzaam dicht rond het begin van onze jaartelling. 
Door het zoute water en de sterke stroming ontstonden er geen 
veenlagen in het zand, waardoor de grondwaterstand er lager is dan 
elders. Het zoete water lekt er gemakkelijker weg naar zee of naar de 
achterliggende polders.
Ook nu is er een zeegat: het Noordzeekanaal, voltooid in 1876. Het 
is dwars door een deel van de Hollandse kust gegraven, ‘Holland op 
z’n smalst’ geheten. Het graven van het kanaal ging gepaard met 
het inpolderen van grote delen van het IJ, zoals het bij Beverwijk 
gelegen Wijkermeer. Gevoegd bij de ontwaterende invloed van de 
pas drooggelegde Haarlemmermeerpolder (5 meter onder nap) was 
de aanslag op het vochtige duin in Zuid-Kennemerland en de om-
geving van Wijk aan Zee fors. Vlak bij het kanaal zakte het grondwa-
terpeil met enkele meters.

Waterwinning
In dezelfde periode kwam ook de grootschalige winning van drink-
water op gang. Gebruik van water uit de duinen heeft echter een 
veel langere geschiedenis. Eeuwenlang haalden de bewoners van 
de duinstreek het water overal uit de grond. Ook buiten het duin, 
want het grondwater stroomde ondergronds oostwaarts tot vele 

kilometers voorbij de eigenlijke duinrand. Soms werden zulke 
bronnen als heilig beschouwd. Er wordt wel verondersteld dat dit 
de bronnen ook voor vervuiling heeft behoed. Aan een heilige bron 
wordt vaak geneeskracht toegeschreven, zowel voor mensen als 
voor hun huisdieren. Twee van dergelijke putten zijn de Willibror-
dusput bij Heiloo en de Adelbertusput in Egmond.
Vanaf de middeleeuwen tot ongeveer 1900 had iedereen een eigen 
put of pomp, of men haalde z’n emmer uit een langsstromende duin-
rel: de kleine waterloopjes waarlangs duinwater kan afstromen rich-
ting polder. Kustdorpen hadden op een centrale plek een dorpspomp, 
zoals op het Pompplein in Egmond aan Zee. Het waterverbruik was 
relatief gering, het was niet meer dan het afromen van de bestaande 
overvloed. Groot voordeel was dat het water heel schoon was.
De grote steden in Holland waren minder bevoorrecht, daar moest 
men het doen met oppervlaktewater of regenwater. Het gebruik 
van verontreinigd oppervlaktewater leidde in de negentiende  
eeuw tot de verspreiding van besmettelijke ziekten, zoals cholera.  
Water van buiten de stad was meestal minder verontreinigd,  
zoals het in Amsterdam en Utrecht veel gebruikte Vechtwater.
In 1851 begon Amsterdam met de winning van grondwater uit de 
duinen, in de Amsterdamse Waterleidingduinen tussen Zandvoort 
en Noordwijk. Later in de 19e eeuw volgden winningen bij Haarlem, 
Wijk aan Zee en Bergen. Dat leidde tot een belangrijke verbetering 
van de gezondheid in de steden. De eerste waterwinningsbedrijven 
waren particulier en hadden slechts een beperkt leveringsgebied. 
Later volgde bundeling van krachten en werden de waterleidingbe-
drijven meestal eigendom van een provincie. In Noord-Holland 
richtte de provincie het pwn op. Vanaf 1920 nam het pwn particu-
liere bedrijven over, zoals de Alkmaarse en Zaanse drinkwaterbe-
drijven. Het verzorgingsgebied van het pwn groeide in 75 jaar gelei-
delijk uit tot de huidige omvang.
Voor de winning van duinwater werden vanaf 1920 bronnen in de 
bodem van drooggevallen winkanalen ingegraven. Tegenwoordig 
zijn er krachtige onderwaterpompen die, zoals het woord al zegt, 
diep in de putten hun werk kunnen doen.

Groei, verdroging en vernatting
Het aantal aansluitingen, het aantal inwoners én het verbruik per 
inwoner groeiden snel, waardoor de duinwaterwinning tot 1950 
fors toenam. Al ruim voor de oorlog zagen de waterleidingbedrij-
ven in dat de grondwatervoorraad op den duur niet aan de groei-

Linksboven: een zandzuiger aan het werk in het Watervlak in 1953.  
Linksonder: aanleg van een prise d’eau (waterwinkanaal) in 1918.  
Rechts: een medewerker van pwn aan het werk in een meetput van een  
lysimeter. 

Secundaire duinvallei in het Reservaat Heemskerk, circa 1965 en 2008

“Als men die zeeduinen overkloutert, tusschen welker hooge toppen nu en dan 
kleine dellen of valleitjes liggen, in welke de hand der natuur hier en daar 
eenige berken heeft doen groeijen (..), ontdekt men al ras (..) 4 op elkander 
volgende en zeer ligt aan een te schakelen groote vlakten of valleijen, wier 
grond niet uit zand, maar uit zwarte aarde bestaat, en die ook geheel begroeid 
zijn, niet met helm en mosch, maar met gemeen gras en andere planten,  
welke de nabijheid van water aanduiden. En inderdaad zakt dit water van de 
rondsom gelegen bergen in zoo grooten overvloed derwaards af, dat deeze 
vlakten in het voor en najaar veelal drassig, in den winter op sommige plaat-
sen, onder water staan. Doch des zomers zoude men nu reeds op dezelve vee, 
dat is rundervee en paarden kunnen weiden, zo als mijn buurman Van Eys 
werkelijk op een daaraangrenzende doet, na die alvorens met een grep en 
aarden steilstaanden wal omheind te hebben.”  
   d.j. van lennep, 13 september 1803

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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ende vraag zou kunnen voldoen. De onttrekking was groter dan de 
jaarlijkse aanvulling door neerslag, de voorraad slonk. Men bedacht 
de infiltratiemethode. ‘Infiltratie’ betekent: het in de bodem laten 
zakken van water. Van nature is dat regenwater, in een infiltratie-
veld wordt voorgezuiverd rivierwater of IJsselmeerwater gebruikt 
dat via kanalen wordt ingelaten. Het water zakt vooral via de oevers 
in de duinbodem weg, waarna het enkele weken later weer opge-
pompt kan worden als gefilterd, schoon drinkwater. Door rivierwa-
ter te infiltreren stelde pwn niet alleen de drinkwatervoorziening 
veilig, maar kreeg meteen de natuur een zetje in de rug. Infiltratie 
leidt namelijk lokaal tot vernatting van het verdroogde duin.
Moderne infiltratie bestaat uit drie zuiveringsstappen. Eerst wordt 
rivierwater of IJsselmeerwater buiten het duin voorgezuiverd, d.w.z. 
in een zuiveringsinstallatie ontdaan van giftige stoffen, slib en een 
deel van de meststoffen (tot 1990 bevatte het infiltratiewater veel 
fosfaat). Dan volgt infiltratie in de duinbodem, waar het water van 

afb. X. Waterstroming door Infiltratieveld Castricum vanaf het inlaatpunt 
('de kwal') door de kanalen (infiltratiepanden). Het inlaatwater wordt door 
de lange routes extra gezuiverd en zakt de duinbodem in; na verblijf 
ondergronds wordt het via puttenreeksen opgepompd en ondergronds
afgevoerd voor afwerking tot drinkwater. XX% van Noord-Holland wordt 
hier van water door voorzien. Inzetten: van boven naar onder: infiltratiepand; 
puttenreeks, de Kwal.
Foto’s: 
ondergrond:
lufo 2006 noord-holland 506102-rgb.tif      PNH RGB 2006  /  PWN ?E

inzetten: 
Ronald van Wijk 20E
Rolf Roos 0 E
Ronald van Wijk 20 E

bacteriën en virussen wordt ontdaan. Tenslotte vindt nazuivering 
met o.a. actief-koolfilters plaats bij het hoofdpompstation. Deze 
laatste zuiveringsstap haalt ijzer, methaangas en zwavelwaterstof 
uit het water.
In 1957 nam het pwn een eerste infiltratiegebied in gebruik: het 
Infiltratiegebied Castricum (icas) in het Geversduin. In de Amster-
damse Waterleidingduinen begon men al iets eerder. Op dat mo-
ment was de nood heel hoog geworden. In 1956, vóór de infiltra-
ties, pompte pwn 26 miljoen kuub duinwater op. Dat was zo veel 
dat een aantal waterwingebieden al enige jaren aan het verzilten 
was. In 1975 opende pwn een tweede infiltratieveld in het Kieften-
vlak bij Wijk aan Zee en in de jaren negentig een diepinfiltratie bij 
Castricum. Deze laatste krijgt echter geen vervolg. Diepinfiltratie 
bleek een kwetsbare en dure techniek vergeleken met de moderne 
waterfabrieken in Andijk en Heemskerk, waar men drinkwater pro-
duceert uit oppervlaktewater.

Herstel grondwaterpeil
Voor herstel van de natuur is het essentieel dat de winning van na-
tuurlijk duinwater beperkt blijft. Na de invoering van infiltratie van 
rivierwater in de jaren vijftig heeft pwn in de afgelopen twintig jaar 
nog een aantal stappen gezet om duinwater te sparen. Het bedrijf is 
in 2002 volledig gestopt met de waterwinning in het Nationale Park 
Zuid-Kennemerland. De verspreid liggende putten waren aan een 
opknapbeurt toe, vooral vanwege de strengere kwaliteitseisen die 
aan drinkwater werden gesteld. Omdat de benodigde investeringen 
relatief hoog waren én de natuur sterk verdroogde, besloot pwn 
deze winning te sluiten. Wel kunnen de putten in geval van een 
ernstige ramp snel operationeel gemaakt worden.
Ook bij Bergen wordt tegenwoordig minder duinwater gewonnen. 
Zo is in de afgelopen vijftig jaar de duinwaterwinning door pwn 
verminderd van 26 miljoen tot hooguit 2 miljoen kuub per jaar (ex-
clusief overonttrekking). Het streven is tegenwoordig om zo min 
mogelijk duinwater te gebruiken. De zoetwaterbel heet nu een stra-
tegische watervoorraad: beschikbaar voor tijdelijk gebruik in geval van 
een calamiteit.
De drinkwaterwinning in de duinen is dus sterk verminderd. Daar-
mee is het zoete grondwater echter niet automatisch veiliggesteld. 
Ten noorden van het Noordzeekanaal is het grondwatergebruik 
door bollenboeren juist toegenomen tot ongeveer drie miljoen 
kuub per jaar. Corus wint zout grondwater uit diepere lagen voor 
haar productieprocessen, ongeveer 14 miljoen kuub. De zoutwater-
winning door Corus veroorzaakt kilometers verderop bij de Kruis-
berg bij Heemskerk een daling van de grondwaterspiegel van een 
meter. Dichter bij het industriecomplex is die invloed veel kleiner, 
naar men denkt als gevolg van de dikkere kleilaag onder het duin 
aldaar. Verder heeft ten noorden van Egmond kustafslag de zoetwa-
terbel verkleind. De rioleringen van Egmond aan Zee en Wijk aan 
Zee dragen eveneens bij aan verlies van zoet water. Ook het Noord-
zeekanaal draineert de duinen. Tot slot is er de invloed van peilver-

lagingen in de polders (voor de landbouw). Kortom: overal in het 
duin treden verliezen op, waardoor het grondwaterpeil daalt.
Ten zuiden van het Noordzeekanaal in het Nationaal Park is de 
grondwaterstand door het verminderen van de drinkwaterwinning 
echter gestegen. Op veel plekken in Zuid-Kennemerland is de ver-
natting goed te zien. Aan de vernatting draagt ook het ontstaan van 
het IJmuiderstrand, ten zuiden van de pier van het Noordzeekanaal 
bij. Door het breder worden van het duin kan er meer grondwater 
onder het zand worden geborgen.
De infiltratiewerken in de Amsterdamse Waterleidingduinen hebben 
door hun omvang (het technisch ingerichte deel van de waterlei-
dingduinen beslaat zo’n 40% van het gebied), de grote waterproduc-
tie en de drainerende werking van sommige kanalen (bijv. het Oos-
terkanaal) een grote invloed op de aangrenzende duinen. Eerdere 
plannen om dit te verbeteren stuitten op grote weerstand uit het 
aangrenzende bollenland. Men hoedt zich voor te hoge overonttrek-
king door de grondwaterstand zoveel mogelijk constant te houden, 
wat voor de natuur bepaald niet altijd goed is. Het technisch inge-
richte gebied bestaat uit hoger opgaand struweel, vaak met Ameri-
kaanse vogelkers. Vochtige valleien ontbreken vrijwel. Flora en vlin-
derstand van het open duin staan nog steeds onder druk.
Ook ten noorden van het Noordzeekanaal is de situatie niet eendui-
dig. In 1998 wasde grondwaterstand op veel oude winplekken met 
enkele decimeters tot een halve meter gestegen . Rond het infiltra-
tieveld Castricum was de stijging gering, ten zuiden ervan was de 
grondwaterstand zelfs gedaald als gevolg van de overonttrekking.
In de Schoorlse Duinen doet zich een speciale situatie voor. Van 1900 
tot 1980 is de grondwaterstand daar een meter gedaald – door de 
waterwinning in Bergen, door kustafslag, afvloeiing via het Hargergat, 
maar vooral (voor 80-90%) door het vele naaldbos. Met andere woor-
den: in de Schoorlse Duinen – en ook in andere gebieden met grote 
naaldbossen – kan boskap nieuwe, natte duinvalleien opleveren.
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Infiltratiegebieden in de duinen
Het Infiltratiegebied Castricum (icas) voorziet een derde deel van 
Noord-Holland van drinkwater. De bodem is er zandig en doorlatend: 
het water infiltreert er gemakkelijk. Jaarlijks komt 25 miljoen kuub 
voorgezuiverd IJsselmeerwater via de kanalen (panden) het icas in. 
Centraal aanvoerpunt is de kom, waar ‘de Kwal’ per seconde 800 liter 
water doorlaat. Vanuit de kom gaat het water door de kanalen met 
zuiverende rietzones naar de buitenste kanalen. Binnen twee tot drie 
dagen zakt het infiltratiewater de grond in. Na minimaal 21 dagen 
wordt het weer opgepompt op minstens 40 meter afstand van het 
kanaal, vanaf een diepte van 5 tot 10 meter (het zogenoemde eerste 
watervoerende pakket). Het is dan ontdaan van bacteriën en virussen 
en andere ziekteverwekkers. De zeshonderd afzonderlijke putten zijn 
door zuigleidingen verbonden met secundaire pompstations. Vanuit 
deze secundairs gaat het water naar het hoofdpompstation voor afwer-
king en daarna naar de consument. Het infiltratiegebied Kieftenvlak 
bij Wijk aan Zee werkt op dezelfde manier. pwn pompt het geïnfil-
treerde water dus op uit de bodem. Daarbij vindt altijd zogenaamde 
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4.1 Functioneren van het waterwinsysteem in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Via de toevoerkanalen stroomt voorgezuiverd water vanuit de Lek naar dein�ltratiekanalen.
Na een verblijftijd van 60 dagen wordt geïn�ltreerd water via de winkanalen vervoerd naar 
de waterzuiveringsinstallatie.latie. 

Bron: © Waternet
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overonttrekking plaats: je neemt ook altijd wat duinwater mee. Hoeveel 
dat is hangt af van de de bodem onder de infiltratiekanalen. Als de 
kanaalbodem na verloop van tijd enigszins dichtslibt, zuigen de 
pompen automatisch meer natuurlijk duinwater aan. Het infiltratie-
veld bij Wijk aan Zee heeft een lage overonttrekking (ongeveer een 
half miljoen kuub per jaar), infiltratiegebied Castricum een hoge 
(anderhalf tot twee miljoen kuub).
In de Amsterdamse Waterleidingduinen verlopen infiltratie en terug-
winning anders. Hier brengt men het voorgezuiverde rivierwater in 
hooggelegen open water. Het water infiltreert in de bodem en 
stroomt uiteindelijk vanzelf uit in de lager gelegen open winkanalen, 
die weer onder vrij verval naar de zuivering lopen. Met het gezuiverde 
infiltratiewater wordt dus ook grondwater meegenomen en niet 
weinig: tien miljoen kuub. Dat is veel meer dan in de infiltratievelden 
van het pwn. Dat komt doordat het infiltratiestelsel in de Amster-
damse Waterleidingduinen veel omvangrijker is en anderhalf keer 
zoveel drinkwater levert, per jaar 65 miljoen kuub. 

2.5 Grondwaterstandveranderingen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
De globale grondwaterstanden in het voorjaar tijdens grondwaterwinning (jaren ‘90, links) en huidige situatie (rechts), 
gebaseerd op modelberekeningen.

Legenda
 tussen -2 en - 0,50 m onder het maaiveld

 tussen - 0,50 en 0,00 m onder het maaiveld

 tussen 0 en 0,40 m boven het maaiveld
  
  meer dan 0,40 boven het maaiveld

Bron: PWN
Beeld: Van Wijngaarden © NatuurMediaInfiltratiegebied Castricum Infiltratiegebied Amsterdamse Waterleidingduinen

Het stijgen van het grondwater in het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
sinds 2002, afgelezen aan de grond-
waterstand in het voorjaar.

2000 voorspeld 2010
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