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Inleiding
Naarmate de mens in de loop der eeuwen zijn milieu steeds beter leerde
te beheersen, breidde, zelfs in een moeras als de Hollandse kustvlakte, de
bevolking zich steeds verder uit Het aantal nam niet alleen toe, maar ook het
woongebied breidde zich uit en velerlei activiteiten ontplooiden zich. Aanvankelijk overheersten agrarische, maar de niet agrarische zijn van het
vroegste begin af aan steeds bijna gelijktijdig aanwezig geweest. Beide, vaak
nauw verbonden activiteiten hebben altijd gebruik gemaakt van de mogelijkheden, die de bodemgesteldheid voor de wisselende behoeften bood. Voortdurend hebben de mensen getracht door middel van de hun ter beschikking
staande technieken steeds dieper ingrijpende veranderingen voor beide doeleinden in de natuur aan te brengen. Principieel vertonen de huidige snelle veranderingen van het landschap van de kustvlakte dan ook geen andere aspecten dan sinds de eerste mensen hier hun intrede deden.
Het Hollandse landschap, ontwikkeld in een moeilijke kustvlakte met veen,
rivierklei, duinen, zeeklei en meren, is tijdens en na de ontginning steeds met
de voorhanden technische middelen aangepast aan de eisen des tijds. We
denken aan oorspronkelijke en latere verkavelingen, de aanleg, verlegging en
verhoging van dijken, de bepoldering, het winnen van turf, droogmakerijen,
inpoldering van buitendijks land, verbeteringen van de drainage, aanleg van
wegen, de aanleg van de Afsluitdijk, de inpoldering van de IJselmeerpolders,
de ruilverkavelingen; een reeks werken met steeds toenemende intensiteit, in
steeds kortere tijd tot uitvoering gebracht. Ondanks deze intensivering echten
lijken we een moment bereikt te hebben, waarop de aanpassing van het ons
vertrouwde landschap aan de nieuwe eisen niet snel genoeg meer plaats vindt.
Aan de enorme verandering van de eisen, die aan het landschap worden
gesteld en die, zoals bekend door de ontwikkeling van de techniek, de
enorme bevolkings-, industrie- en havenontwikkeling worden veroorzaakt,
moet op korte termijn tegemoet worden gekomen. Het west-Nederlandse landschap schijnt „versleten" te zijn. Niet meer in de eerste plaats voor de normale
vrij extensieve agrarische doeleinden, die overigens zelf ook sterk veranderen,
moet het landschap dienen. Steeds meer land wordt opgeëist voor intensief
agrarisch gebruik en voorts als vestigingsplaats'voor stadsuitbreiding, industrie, havens en recreatie. Vandaar de vele en diep ingrijpende plannen voor
een reconstructie, die op een rigoreuze manier aangepakt zal moeten worden
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met behulp van alle moderne technische middelen, om niet'ten achter te blijven bij de ontwikkeling van de eisen, die de bewoners van de Ringstad aan de
Hollandse kustvlakte terecht menen te. mogen; stellen, j :. - > * • , •
Uit een zeer korte behandeling van de volgende twee voorbeelden, die
meteen een goede inleiding vormen voor het onderwerp, dat ik hier wil behandelen, moge blijken, dat er in feite kwalitatief niets bijzonders aan dë
hand is. Kwantitatief echter liggen de zaken volkomen anders dan in de voorbijgegane eeuwen, en in tegenstelling met vroeger zijn de veranderingen bezig
zich te voltrekken binnen de gezichtskring van één mensenleven en dat maakt
alles plotseling veel actueler, dan het vroeger was.
Het onderzoek wijst uit, dat het grote Hollandse veengebied in hoofdzaak is
ontgonnen tussen 1000 en 1200. Hoewel sommigen menen, dat er aanvankelijk
veel akkerbouw was, zijn de veengronden in de achter ons liggende eeuwen
toch vooral voor grasland en hooiland in gebruik geweest. Op de veengraslanden is de zode zeer gevoelig voor vertrapping door de beesten en een middel
daartegen is bezanden. De Hollandse boeren hebben eeuwenlang schuitjes
duinzand aangevoerd via de talrijke waterwegen. Het zand werd bij gebrek
aan stro in de stallen gestrooid voor het mengen met de mest. Tezamen met de
veenbagger uit de sloten, werd deze zandmest in toemaakhopen verwerkt tot
een goed gecomposteerde aardmest en aangewend op de weiden. Op die
manier werd het grasland bemest en tegelijkertijd de zode verstevigd met
zand.
-.
Zeer goede graslanden zijn hieruit ontstaan. In vele streken is hierbij veengrond gevormd met een veraarde At van 10—30 cm dik, bestaande uit
humusrijk zand. Men kan gemakkelijk berekenen, dat op een veebedrijf van
12 ha gedurende 550 jaar in totaal 11.000 m 3 duinzand is aangevoerd. Historisch is inderdaad bekend, dat er elk jaar een schuitje met 100—120 m 3 zand
wérd aangevoerd op elk van deze bedrijven. Het oppervlak, waar deze handelwijze zeer in zwang was, lag ter weerszijden van de Oude Rijn en omvat ongeveer 60.000 ha. Behalve nu nog bestaande veengronden behoren hiertoe ook
vele veengronden van polders, die in de 17e en 18e eeuw zijn verveend en
later weer zijn drooggemalen tot droogmakerijen. • <
In totaal moet in dit gëbièd door de loop der eeuwén een hóeveelheid
duinzand aangevoerd zijn van minstens 55 miljoen m 3 . Als illustratie diene,
dat deze hoeveelheid gelijk is aan een duingebied van 100 ha met een hoogte
:
van 55 m. .
' •
" "» ?
Zeer vele andere voorbeelden van dergelijke langademige cultuurtechnische grondverbeteringen zijn er iri Holland aan'te wijzen. In geheel Nederland
schat de Visser (1958) dat er 10 miljard m 3 grond op de schop geweest is.
" Maar ook het grondverzet ten behoeve van niet agrarische doeleinden, bijvoorbeeld voor stedelijke agglomeraties is aanzienlijk geweest, In het laatmiddeleeuwse Amsterdam waren de huizen, die stonden aan beide dijken
langs de Amstel van hout. Het wegzakken in de slappe bodem ging'men tegen
door het van tijd tot tijd opvijzelen en onderstoppen van houten staanders,
zoals door van Regteren Altena (1964—1965) bij het stadskernoridérzoek
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werd vastgesteld. Grotere bouwwerken en vooral stenen gebouwen werden
reeds spoedig onderheid. Tegen verzakking van de straten, voor ophoging van
bouwterreinen, het aanbrengen van onderlagen voor kleinere gebouwen en
het dempen van grachten werd van de veertiende eeuw af zand aangevoerd.
Op het ogenblik bevindt zich in de gehele oude stadskern onder de straten en
gebouwen een laag zand van 2—4 m dikte. Het veen hieronder, en ook de
bovenste lagen van de oude zeeklei zijn gelijkmatig en sterk samengeperst,
zodat een stevige ondergrond is verkregen.
In Amsterdam is in de oude stadskern, ter grootte van ruwweg 2 km 2 vanaf
ongeveer 1350 (dr 550 jaar) een hoeveelheid zand aangevoerd van tenminste
6 miljoen m 3 . Overigens is dit maar een deel van de totaal in Amsterdam
aangevoerde hoeveelheid. Een respectabele activiteit, als men bedenkt, dat
dit alles per schip uit het Gooi of de duinen is aangevoerd en moeizaam met
handkracht geladen en gelost is.
Uit de gegeven cijfers blijkt ook, dat het agrarisch grondverzet aanvankelijk veel belangrijker is geweest dan het grondverzet ten behoeve van de
steden. De eerste occupatie van Holland is agrarisch geweest en de steden
zijn slechts langzaam gegroeid. Deze situatie is echter geheel omgedraaid en
het grondverzet ten behoeve van zuiver niet agrarische doeleinden is op het
ogenblik veel groter dan ten behoeve van de op zichzelf ook sterk gestegen
agrarische behoeften aan grondverzet. Daarnaast is er dan nog de steeds belangrijker wordende half agrarische sector van grondverzet voor recreatie,
aanleg van bossen en andere landschapsontwikkelingen. Er is geld beschikbaar voor een reconstructie en de technische ontwikkeling maakt het realiseren ervan mogelijk binnen een redelijke tijd. Wat zijn nu de mogelijkheden
en beperkingen, die de bodem biedt?
Welke materialen zijn nodig?
Uit de schets, die mijn voorganger heeft gegeven van de nieuwe mens van
de Hollandse kustvlakte, zijn behoeften en de nieuwe omgeving, waarin hij
verondersteld wordt gaarne te zullen leven en werken volgt, dat de open
ruimte belangrijke nieuwe taken te vervullen krijgt.
De veertien functies van de open ruimte, opgesomd door hem in navolging
van de Vries Reilingh (1967) kunnen, met het oog op de eisen, die aan de
bodem worden gesteld worden gegroepeerd in een viertal hoofdfuncties:
a. In de eerste plaats zullen voor de niet agrarische activiteiten voorzieningen moeten worden getroffen, zoals voor de uitbreiding van de steden,
het inrichten van industrie- en haventerreinen, de aanleg van wegen enz. In
hoofdzaak is hiervoor een grote hoeveelheid zand nodig.
b. Daarnaast eist de rendabele agrarische produktie materiaal voor grondverbeterjng van de bestaande gronden en constructie van nieuwe gronden
voor zeer intensieve teelten, zoals glastuinbouw, bloementeelt enz. Hiervoor zijn materialen als fijn zond, zavel, verschillende soorten veen en
veraarde bovengronden nodig.
c. Steeds belangrijker wordt het inrichten van terreinen ten behoeve van de
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openluchtrecreatie, de aankleding van het landschap en maatregelen voor
de milieuzuivering tegen de verontreiniging van lucht, water en bodem.
Hiervoor zijn nodig zand, zavel, veen en veraarde bovengronden.
d. Tenslotte is, gedeeltelijk in aansluiting op het vorige punt, nodig: bergruimte voor onbruikbare materialen, als afvalstoffen van de industrie, huisvuil, havenbagger en dergelijke en voor de opslag van drinkwater enz.
Aan de hierboven opgesomde vier taken van de open ruimte kan deze
laatste alleen voldoen, wanneer er werken tot stand kunnen komen, waarmee
een gelukkige combinatie van deze vier hoofdtaken bereikt zou kunnen worden. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de bodemgesteldheid toelaat, om ten behoeve van punt d) diepe putten te construeren, die zouden
kunnen dienen om afval en andere stoffen weg te werken of drinkwater op te
slaan en tegelijkertijd materiaal te .winnen, dat nodig is voor de onder a), b)
en c) genoemde doeleinden. Als dan bovendien, na het wegwerken van afvalstoffen e.d., met weinig moeite het gebied met putten nog zou zijn te veranderen in recreatiegebied dan is zo'n combinatie geslaagd., We zullen bij de
behandeling van de bodemgesteldheid zien, dat dit zich inderdaad kan voordoen. '
f
De bodemgesteldheid.
'
Het vooral na-oorlogse intensieve bodemkundige en geologische onderzoek
van de Stichting voor Bodemkartering en de Geologische Dienst heeft aangetoond, dat de opbouw van dé Hollandse kustvlakte inderdaad de genoemde
mogelijkheden biedt bij de huidige en toekomstige stand van de techniek,
mits men zich een aantal beperkingen oplegt Ik wil nu zeer in het kort ingaan
op de geologische en bodemkundige bouw van de Hollandse kustvlakte, om de
mogelijkheden te tonen, die er zijn. Voor deze beschouwing is een indeling
van pleistocene en holocene afzettingen van groot belang.
SCHEMATISCHE GEOLOGISCHE DWARSDOORSNEDE VAM DE RANDSTAD HOLLAND
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De rivieren Rijn en Maas deponeerden, vooral in de koudere perioden van
het Pleistoceen, in het Noordzeebekken hun zand- en grindsedimenten. Onze
kustvlakte ligt juist op de rand van dit bekken, dat reeds zeer lang een dalingsgebied is. Zo bereiken in Noord-Holland bijvoorbeeld de pleistocene
grind- en zandlagen plaatselijk een dikte van 600 m, waaruit moge blijken,
dat de voorraad voorlopig groot genoeg is. In de laatste of Würm-ijstijd werden, naast rivierzanden in het zuidelijke deel van de kustvlakte in de rest van
Holland ook fijnere aeolische dekzanden afgezet. De bovenzijde van dit gehele pleistocene zandpakket duikt vanaf de Utrechtse heuvelrug weg onder de
holocene lagen en ligt langs de kust van midden Holland op
15 m diepte.
Het bekende profiel Hilversum-Noordwijk, weergegeven in figuur 1, laat de
situatie zeer fraai zien. In de Haarlemmermeer, waar het maaiveld op 4 m
—NAP ligt, is een „bovengrond" van klei en zavel aanwezig van ± 6 m dikte

Figuur 2. Bouwput in het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer met een profiel van
± 6 m dikke holocene klei- en zavellagen, rustend op een ± 40 cm dikke veenlaag.
De bodem van de bouwput is ± 50 cm ingegraven in het pleistocene zand.

(figuur II), rustend op een samengeperste veenlaag (het veen op grotere diepte). Op ongeveer 11 mm beneden NAP begint hier het pleistocene zand, doorgaande tot grote diepte.
Tn het zuidwestelijk deel van Holland daalt de pleistocene zandoppervlakte
onder het veen op grotere diepte tot ± 23 m —NAP. Op figuur 3 is de diepteligging van de bovenzijde van het pleistocene zandpakket in het westelijk deel
van Nederland aangegeven. Het pleistocene landschap bestaat deels uit golvende, weinig hellende dekzandgebieden, zoals we die bijvoorbeeld in de Gelderse
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Figuur 3. Globale diepteligging in m beneden N.A.P. van dea bovenzijde van het
pleistocene zandpakket in centraal westelijk Nederland.

Vallei enz. aantreffen en deels uit riviervlakten met een regelmatig zeewaarts
verlopend verhang. *
' De topografie van deze pleistocene „ondergrondse' landschappen is vrij
goed bekend (Pons en Wiggers, 1958; Pons en Bennema, 1958) en hieruit zijn
belangrijke conclusies over de samenstelling en het voorkomen van zandmaterialen in de ondergrond in grote lijnen af te leiden.
Boven op de pleistocene afzettingen liggen de heel andere en zeer gevarieerde afzettingen, die gevormd zijn tijdens de stijging van de zeespiegel in het
Holoceen. Al naar de vormingsgeschiedenis van de kustvlakte vinden we:
zand (sterke stromingen, kreken, stranden, zandplaten en duinen);
zandige kleien (wadden, platen en oeverwallen);
.
zware klei (kwelders, schorren, gorzen en kommen); .
klei houdend veen (rivier veen);
'
' .
>
oligotroof veen (ombrogene venen).
• • 5.
. ' *
Het bodemonderzoek heeft geleerd, dat deze materialen niet willekeurig
voorkomen, maar gebonden zijn aan kustontwikkelingen en het ontstaan en de
verlanding van rivier- en krekensystemen, die elkaar regelmatig opvolgden.
Sinds het onderzoek van Vlam (1943) zijn een groot aantal van deze eb- en
vloed systemen bekend geworden en zij bepalen volledig "de bodemgesteldheid
van de Hollandse kustvlakte.
„
>
Als voorbeeld moge figuur 4 dienen, waarop geschematiseerd de eb- en
vloedsystemen, die vanaf de vroeg Atlantische tijd in Noord-HolJand hun
sporen hebben achtergelaten^ aangegeven staan. Deze figuur is samengesteld
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hoofdgeulen van elk systeem aan. De nummers geven de relatieve ouderdom aan.
1, 2 en 3: Atlantisch
4: Wieringermeer- af ze ttin ge n )
5: Westfriese afzettingen I
? subboreaal
6: Westfriese afzettingen II : )
7, 8, 9 en 10: subatlantisch

uit de gegevens die Pons en Wiggers (J959—1960) in Noord-Holland en het
Zuiderzee-gebied hebben verzameld.
De ruggegraat van elk van deze eb- en vloedsystemen wordt gevormd door
de met zand gevulde hoofdgeul. Deze gefundeerde zand lichamen, later door
klink van de slappere omgeving vaak als zandruggen in het terrein herkenbaar, liggen meestal naast elkaar. Tijdens de zeespiegelrijzing zijn de
hoofdgeulen van elk jonger eb- en vloedsysteem ontwikkeld op een telkens iets
hoger niveau en steeds ter plaatse van de slappe afzettingen van het vorige en
. van een aantal daaraan voorafgaande eb- en vloedsystemen. De jongere
systemen, waarvoor steeds minder ruimte overbleef, vertonen vaak de
wonderlijkste bochten om die plaatsen te bereiken, waar de voorgaande
systemen nog slappe gebieden hadden achtergelaten.
De verdeling van de materialen zand, zavel, klei en veen hangt geheel met
de bovengeschetste opbouw van de Hollandse kustvlakte samen.
.
Op vele bpdemHaarten van dej Stichting voor Bodemkartering en op de
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nieuwe geologische kaarten van dc Geologische Dienst (Hageman, 1964) zijn
de belangrijkste krekensystemen aangegeven. De voormalige kreken zijn grotendeels opgevuld met zand en kleiig zand, ernaast bevindt zich meest klei,
terwijl tussen de krekensystemen grotere of kleinere oppervlakten veen van
verschillende samenstelling en bodenikundige ontwikkelingsgraad voorkomen.
Nieuwe inbraken kunnen de systemen, die gevormd zijn tijdens oudere inbraken, geheel of gedeeltelijk hebben opgeruimd. Het uiteindelijke resultaat
is een zeer gevarieerde afwisseling van zand, klei en veen in verschillende
dikten en van allerlei patronen.
Uit het hierboven geschetste, noodzakelijkerwijze zéér summiere beeld
blijkt dat de verschillende benodigde materialen wel beschikbaar zijn, maar
op elke plaats in andere verhoudingen of verschillende diepten voorkomen.
De uitvoering van landschaps-ontwikkeUngsplannen met behulp van de baten
van goedkope winning van zand
De bodemgesteldheid blijkt op de meeste plaatsen in de Hollandse kustvlakte zodanig te zijn, dat aan de vier eerdergenoemde groepen van taken
kan worden voldaan. Ontwikkeling van de techniek van het zand winnen op
grotere diepten maakt het mogelijk ook onder vrij dikke holocene lagen, uit
diepe baggerputten grote hoeveelheden zand te winnen. Door transport via
buizen, kan dit zand zeer goedkoop worden geleverd in de naaste omgeving'
van deze baggerputten.
Zand uit andere bronnen (bestaande plassen, het Gooi, de duinen) wordt
schaars en duur. Technische ontwikkelingen zijn op het ogenblik zo ver, dat
zandwinning uit de Noordzee mogelijk is. De prijs van dit zand zal echter
voorlopig vrij hoog zijn, daar winning op zee toch vrij kostbaar is en transport
en ontzilting tot extra kosten aanleiding geven. Op den duur kan worden
aangenomen, dat zand van binnendijkse winplaatsen op de meeste plaatsen in
Holland, met uitzondering van de kuststrook vlak bij het Noordzeekanaal en
de zuidwestelijke zeegaten, altijd goedkoper zal zijn dan Noord zeezand. Er
zijn in de toekomst zulke grote hoeveelheden zand nodig — men spreekt van
enkele miljarden kubieke meters — dat winning in de Noordzee onvermijdelijk is (Krabbe en Mansvelt Beek, 1968). Dat betekent echter, dat binnendijks gewonnen zand op de meeste plaatsen in Holland met winst tot zelfs
grote winst zal kunnen worden geleverd. Dit prijsverschil vormt de basis voor
de toekomstige snelle ontwikkeling van de moderne „multiple purpose"-projecten. De meestal dure bijkomende werken öm van de baggerputten met
omgeving landschappelijk verantwoorde recreatiegebieden en bijvoorbeeld
binnen ruilverkavelingsverband nieuwe tuinbouwgebieden te construeren, kunnen met behulp van de baten uit deze zandwinning worden gefinancierd
(Krabbe en Mansvelt Beek, 1968).
Op kleine schaal is reeds lange tijd in zandgebieden grondverbetering toegepast door zand uit de ondergrond van hoge gronden weg te graven, het
maaiveld te verlagen, zodat het lager ten opzichte van het grondwater kwam
te liggen en het vrijkomende zand te verkopen. Tn vele gevallen zijn de totale
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Figuur 5. Schematisch profiel in zuidwestelijk Holland met de daar voorkomende
opeenvolging van lagen en de bestemmingsmogelijkheden voor de verschillende materialen waaruit deze lagen bestaan.

kosten van de vaak belangrijke grondverbeteringen meer dan volledig goedgemaakt door de opbrengst van het verkochte zand. Eén van de eerste grote
objecten, waar met behulp van de extra gelden verkregen door zandwinning
ten behoeve van de stadsuitbreiding van Utrecht, binnen een ruilverkaveling,
de mogelijkheid aanwezig bleek, om de her-aanleg van een tuinbouwgebied
en de aanleg van een recreatiegebied te financieren, is de ruilverkaveling van
de Maarsseveense plassen geweest.
Wanneer we uitgaan van een bepaald profiel, zoals dat veel voorkomt in
de omgeving van Rotterdam (zie figuur 5) en waarop ook de plannen van
„Midden-Delfland" (Stichting Onderzoek Midden-Delfland, 1967) zijn gebaseerd, met een veenlaag tot 4 m, een kleilaag ..tot 9 m, een holocene zandlaag (vaak kleiig zand) tot 12 m, een zavellaag tot 15 m en daaronder pleistoceen zand, eerst matig fijn zand tot 28 m en daarna grof en grindhoudend
zand tot 35 m, dan kunnen uit zulke profieleri materialen voor zeer verschillende doeleinden worden gewonnen met verschillende winningsmethoden.
De bovenlagen worden afgestoken en gebruikt voor graszoden van plantsoenen en sportterreinen, de veraarde bovengrond voor teelaarde en afdekIagen van bouwterreinen. Nat cutteren van de reét van de veenlaag, al of niet
gemengd met andere materialen, levert materiaal voor tuinturf, teelaarde voor
diverse doeleinden enz. De kleilaag kan worden gebruikt voor de keramische
industrie en voor steenfabrikage, het holocene zand voor bouwterrein, de
zavel voor verbetering van bestaande gronden en het maken van nieuwe
gronden voor tuinbouw, bos, recreatieterreinen, sportvelden enz. Het pleistocene zand kan met een profielzuiger en persleidingen zeer goedkoop worden geleverd op bouwterreinen en wegen en het grove zand kan zelfs als
grondstof voor betonfabrikage dienen.
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Er zijn ook nog mogelijkheden om een gecombineerde winning toe te passen met kleine en grote putten. Van belang is de verhouding tussen de hoeveelheden zand en andere materialen, daar door de verkoop van zand de
plannen moeten worden gefinancierd. Dit hangt van de plaatselijke situatie af,
die men door een kartering dient te leren kennen, van de omvang van de put,
die een bepaald talud en daardoor een bepaalde maximale diepte kan krijgen
en van de diepte tot waar men nog in staat is het zand te winnen.
Bij twee profielen, met een bovengrondpakket van resp. 5 en 15 m dikte
op zand (profielen A en B), zijn de winbare hoeveelheden bovengrond in
vergelijking met die van zand bij cirkelvormige putten met taluds van 1 :4,
ongeveer als in de hiernavolgende tabel (zie ook Krabbe, 1967) staan aangegeven.
Profiel A
grootte put
1
5
10
25
50
100

ha •
ha
ha
ha
ha
ha

puttenserie
van
25-50-100 ha

doorsnede
put
115
• 250
380
560
800
1.120

m
m
m
m
m
m

5 m bovengrond op zand
40.000 m 3
, 225.000 „
500.000 „
1.250.000 „
2.500.000 „
- 5.000.000
9.000.000 „

Profiel B
winbare hoeveelheid zand

15 m bovengrond op zand
m3
„
„
„
„
„

10.000 m '
275.000 „
800.000 „
3.500.000 „
9.000.000 „
24.000.000 „

50.000
450.000
1.000.000
3.000.000
6.500.000
13.500.000

35.000.000 „

25.000.000 „

winbare hoeveelheid zand
50.000 m 3
300.000 „
1.750.000 „
5.500.000 „
16.000.000 „
22.500.000 „

Het is interessant om te zien, dat de zand-hoeveelheid afkomstig uit twee
puttenseries van 25-50-100 ha 11 45.000.000 m 3 bedraagt en van de zelfde
orde van grootte is als de totale hoeveelheid zand, die in 550 jaar door de
boeren in Holland in hun stallen en op hun graslanden is verwerkt.
, De plannen ontwikkelen zich in de richting, dat in de naaste toekomst
zandwinning uit verschillende van dit soort putten op gang zal gaan komen
(Midden-Delfland, Spaarnwoude). Het uitgraven en eventueel weer opvullen
van diepe putten in Holland brengt allerlei problemen met zich mee, die nog
veel onderzoek zullen vergen, zoals de zoute kwel, het bederven van het
grondwater door gestort vuilnis, zakking van ingespoten havenslib, het opvullen van putten tot ondiepe plassen van enkele meters diepte enz.
Het is duidelijk, dat we staan voor en zelfs al bezig zijn aan een nieuwe
fase van aanpak van de Hollandse kustvlakte. Op bodemkundig gebied zijn
er talloze mogelijkheden voor degene die goed op de hoogte is met de bodemgesteldheid. Daarnaast zijn er een aantal beperkingen vanuit bodemkundig
oogpunt.
.
Tenslotte willen wij gaarne de aandacht vragen voor een opsomming van
een aantal bodemkundig belangrijke uitgangspunten, die ons inziens voor de
reconstructie van de Hollandse kustvlakte van belang zijn:
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1. Het is zeer belangrijk, dat in een zo vroeg mogelijk stadium de geoloog en
bodemkundige bij de voorbereiding van de plannen worden ingeschakeld.
Een geologische en bodemkundige kartering en inventarisatie van de aanwezige materialen en het vaststellen van de benodigde materialen voor de
verschillende te verwezenlijken doeleinden, eventueel in vooraf vastgestelde mengingen, zoals voor nieuwe tuinbouwgronden, bosgronden en dergelijke, is absoluut noodzakelijk. De planologen zullen in een vroeg stadium moeten aangeven, wat en waar zij iets willen en hun bestemmingen
en plannen zullen moeten veranderen, als uit de bodemgesteldheid een
tekort of ongunstige ligging van bepaalde materialen blijkt
2. Van groot belang blijft de bödemkartering van het gebied in verband met
de huidige geschiktheid van de gronden voor allerlei doeleinden, De relatieve waarde ervan neemt af naarmate men in staat is de gronden gemakkelijker en goedkoper technisch te verbeteren. Daar staat tegenover, dat
de bodemkundige van elke grond moet kunnen zeggen, hoe deze moet
worden verbeterd en dit eist nog veel nauwgezette studie.
3. De zo nodige variatie in stedebouw en landschapsarchitectuur kan met
succes worden ontleend aan een aanpassing aan de natuurlijke vormen, die
in een landschap aanwezig zijn. Niet alleen zal men daardoor in bepaalde
gevallen van de blokkendooslijnen af kunnen komen, maar vaak blijken
aanzienlijke besparingen mogelijk, door rekening te houden met natuurlijke hindernissen. Vooral door kartering van de bodemgesteldheid, naast
andere als geomorfologische karteringen en vegetatiekarteringen, kunnen de
natuurlijke lijnen van elk landschap worden vastgesteld. Er zijn in Nederland van deze aanpassing tot nu toe helaas veel slechte voorbeelden aan te
geven en nog maar heel weinig goede.
4. Er zal nog veel studie moeten worden verricht naar de beste kunstmatige
gronden voor allerlei intensieve agrarische teelten en verschillende bestemmingen in de recreatieve sfeer en hoe men deze gronden door winning,
menging, wijzen van opspuiten en rijping zal moeten verkrijgen.
Ook de voorzieningen voor het tegengaan van zoute kwel en dergelijke in
de wingebieden verdient nog alle aandacht,
5. Bepaalde lagent vooral in het holocene Iagencomplex, vertonen ongunstige
eigenschappen, zoals bepaalde soorten veen, pyrietklei, zware klei enz.
. Door bepaalde winningsmethoden, waarbij menging wordt toegepast, is
hieraan veel te doen, terwijl ook het overbrengen in andere te vullen putten tesamen met bijvoorbeeld havenslib of huisvuil zeker oplossingen zal
bieden.
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