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inzakeeenhydro-geologischonderzoektevens
omvattende"botanischegegevens,omtrentde
terreinen,toebchoorendeaanhotAdministratiefondsRotterdam,en"bedoeldalsvóór-onderzoekoverdevraag,ofindezeterreineneen
waterwinplaatsvooreenwaterleiding voorde
gemeentenOostvoorne enRockanje zoukunnen
wordengesticht,zonderdatvoorde"bestemmingdezerterreinenofvoorhetnatuurmonumentschade zoukunnenontstaan.

INLEIDING,
Op14Februari1941werd eenvergaderingbijeengeroepenonderleidingvandenHeerP,deBruin,
lid derProvinciale StatenvanZuid-Holland,teneinde demogelijkheid onderoogentezien,omeen
waterleidinguit deduinentemakenvoordegemeentenOostvoorne enRockanje.Aanwezigwaren,behalvedenvoorzitter:
Mr,G-.H»Lambert
LcW.Eo Rauwenhoff.

'P.H.G-.vanIterson
Dr»J,Hofker
Prof.Ir»O.K.Tisser
W.P.J.M.Krul
Ir*F»A.Liefrinck
Devoorzitterdeeltmede,datdekosten,omto
komentoteendrinkwatervoorziening voorhetgehooleeiland steedstehoogzijngebleken.OoknogonlangsheeftmeninstudiogenomeneenstreekwaterleidinginaansluitingophetRotterdamschewaterleidingnet,maarookdithadhetzelfde resultaat«
Daaromzalmennutrachten,althansvoorenkelegemeentenzulkeendrinkwaterleiding tekrijgen.De
gemeenten,welkevooralinaanmerkingkomen,ookal
inverbandmethetvreemdelingenverkeer indenzomer,
zijnOostvoorne enRockanje.Hiervoorisveelminderwaternoodig,danvoorhetgeheele eilandbenoodigd zouzijn,zoodatdebezwaren,dietegen
zulk eenwaterleidingkunnenbestaan,veelminder
groot zullenzijn.Ooktechnischzijndeinzichten
sterkgewijzigd,daartegenwoordig geen kanalen
meernoodig zijn.dochmenkanvolstaanmothetmakenvandichteputten,dooreloctrischegemalenmet
elkanderverbonden.Daardoorkanmenveelbeterrekeninghoudenmothetnatuurschoon.Devraagia,of
mennuhierbijkanrekenenopdensteunderbeide
stichtingenAdministratiefondsRotterdamenVoroenigingtotBehoudvanNatuurmonumenteninNederland.
DeHeerKrulzetdaarnadeplannentechnisch
uiteen:
xNoodigzalvoordebeidegemeentenopdenduurzijn
xI5OOOOnrperjaar.Eenzelfdehoeveelheidwordt
xreedsaandeduinenonttrokkendoordegemeenten
xHellevoetssluisenBrielle samen.Eenrivierwaterxleidingismomenteelonmogelijk.Natuurlijkmoot
xhetnatuurschoonzooveelmogelijkgespaardblijven;
\xvergravingenzijnnietmeernoodig,.afsluitingvan
xho*terreinevenmin.,Devochtige duinfloradient

-2x zooveelmogelijktev/ordengespaard,zoodatdeprix sed'eauzalmoetenkomenopeenplaats,waardeze
xnietis»Zooishetplan,dezetemakenaandebinxnenkantderduinen.Ook debezettings-autoriteiten
x zijjnvoorhetmakenvaneenwaterleiding,uithyxgiénischeoverwegingen.
Dr.Hofker zetvervolgens enkelebezwarenuiteen,wijstopdemogelijkheid vansnelleverzouting
vanhetwater,daaralgemeenwordtaangenomen,dat
onderheteiland,ookonderdeduinen,hetwater
brakis,endat vaststaat,datdekleilaagopongeveerN.A.P.nietondoorlaatbaar is,dochenkele
dunneplekkenvertoont,juistinditgebied,ja,
hierendaargeheelontbreekt.
EentweedebesprekingvondplaatsteOostvoorne
op28Februari 1941,inaansluitingopdeeerste,
welkeop14Februariplaatsvond.AanwezigwarentevensnogdeHeerenJ.vanïïoeySmith,namensde
VereenigingtotBehoudvanNatuurmonumenteninNederland,enH.A.vanVoorstvar.Beest,Burgemeester
vanOostvoorne,terwijldeHeerS.G.A.Doorenbos
raedeginginverbandmetzijnlidmaatschapvande
CommissieDuinbeplantingenZuid-Holland.
Naampelebesprekingen onnaeenwandelingdoor
hetgebied,wordtafgesproken:
x
1)HetRijksbureauvoorDrinkwatervoorzieningzal
X aanhetAdministratiefondsRotterdamdeberekeninx genoverleggen,waaruit deteverwachteninvloedvan
x denwatervangblijkt.HetFondszalberichten,of
x het zichmetdeuitkomstkanvereenigen»
x
2)HetFondszalaanhetRijksbureauzendeneen
x kaartt waaropdetegenwoordigenatteplekkenzijn
x aangeduid»
xx
3)HetFondszal,insamenwerkingmet deboschxx "bouwkundigen,nagaanhoe diepdewortels van den
xx nieuwenaanplant zullenkunnenreiken,terwijlde
xx standvanhetgrondwater zalwordennagegaandoor
xx hotmakenvaneenaantalpeilbuizen»Bovendienzulxx lenenkelepeilbuizenwordengeplaatstonderde
xx kleilaag,teneinde destijghoogte vanhetdiepewaxx ternatogaan»
x
4)Dr*HofkerzalaanhetRijksbureaudeaanvulx lendegeo-hydrologischegegevens zenden,welkehij
x sinds1934vanhet duinterreinheeftverzameld,
x
5)HetRijksbureauzendtaanhetFonds,zooaox gelijk,nog2exemplarenvanrapport 1934(één
x voorDr.Hofker),alsmede5afdrukkenvandenplatx tegrond (bijlage1)aandenHeervanIterson,
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Hetonderzoekwerduitgevoerd invoortdurend
overlegmetdenRentmeestervanhetAdministratiefonds,denHeerF.H.G.vanIterson,onvaakmet
dienszeergewaardeerde hulp; steedsmet diensvollemedewerking,Reedainhetjaar1935QUindejarendaaraanvoorafgaande,werdenreeksenboringen
verricht,n.1.eenreeksoverhetZiekeland,evenwijdigaandenPictersdijk,gemerktI-XII,oentweede schuinoverhetterreintusschendepalen6en7»
fomerktP-ZZ,eendrietalboringen,gemerktA 2*B 2
nO 2 ;dezeboringenwerdengemaakt,teneindede
bijzondere duinvormingindezepunten,welkeeen
stroomgeul-ofdoorbraakgebied dedenvermoeden,naderteanalyseeren«

-3Inverbandnetdonieuwe opgaaf,werd eenreeks
boorputtengeprojecteerd,loopend indelijn,waarinookde10puttenvandeprised'eauzoudenkonen,WelkeputtengemerktwerdenF1-FJ5,E1-E4;in
P3zoueenfilterwordengeplaatst opneerdan11
nu diepte,inF2eenfilter"bovendekleilaag,teneindehetverschilinstandvanhetoppervlaktewater (phreatisohwater)envanhetdieperewater
(spanningswater)nategaan» Deandere boringen
haddentotdoel,deveronderstelderivierbedding
(welkeverderinhetlandtusschendedijkondoor
kanwordenvervolgd,enindelagegebiedenVande
eendenkooi enZranenhouttotuitingkomt)nader
vastte stellen,teneindemogelijkebronvanverzoutingvandeprised'eautevinden.
VervolgenswerdendeboringenP1-P5geprojecteerd,onhetverband tusschendonwaterstand van
hetphreatischeenhetspanningswaterinhetbeplantingsgebiednategaanjP2,P4enP5werden
geplaatstopduintoppenvanverschillende grootte
envorm,omdeninvloedvan deduinhoogte opden
waterstandnategaaniP1enP3stondenindelaagte.Inaldezeputtenwerdenpeilfiltersgeplaatst,
bovendeeventueelekleilaag» Toenuitdevoorloopigegegevensdezer boringenbleek,datinderdaad
eenrivierbeddinginhetfeebiedaanwezigwas,doch
tevenskwamvastte staan,datdekleilaagopongeveerN.A.P.nietondoorlatend geweestwasenonder
dekleilaag eenzoetwater-bekkenaanwezigwas,
werd beslotenaandezeondiepeboringennogeen
aantaldieperetoetevoegen,welketevensmetpeilfilterswerdenvoorzien.Terwijldepeilfiltersder
vorigeboringeneenbuiswijdtevan2,4cm.hadden,
werdenindeboringenDB,DB-|,DB2> D : B 3 filtersgezetmateenwijdtevan6cm.,entenslotte inDB4van
3en.Deze filterskwamenalleomstreeks20n
dieptestaanenvormdenzoodoende eenvefgelijkingsobjectmet deboorputten,welketeOostvoorne
tenbehoevevandebrandweerwerdengeslagen,terwijldeboringenzelftotopdekleilaag (voor
zooveraanwezig)opongeveer22m.ondermaaiveld,
werdendoorgezet.Enkelewerdentotonderdie
kleilaaggemaakteninDBwerd defilterookonder
diekleilaagaangebracht.ZoodoendekondendeputtenF2e n DB,resp,P5enDB4tevensvoordevergelijkingvandenstand (depotentiaal)vanhet
phreatisohenhetspanningswaterwordenbenut,
A-lleputtenmetpeilfilters werdeneenigeuren
lang,hetzijmeteennortonpomp,hetzijneteen
notorpomp,doorgepompt.
Inalleputten,ookdiezonderpeilfilters,werdenopversohillende dieptenwatermonstersgenomen
nadathetwater,datgebruiktwerdomhetloopzand
ondertehouden,wasverwijderd enhetgrondwater
gelegenheid hadgekregenindeboorbuisopte stijgen.
Daartenslottebleek,datonhet juisteinfiltratie-gebied tebepalen,inhetZuid-Westelijkgebiednietvoldoende gegevens bekendwaren,werden
nogtweeboringenverricht inJuni1941»gemerkt
F6enFy 1net filtersonderdekleilaagop+11m.
diepte,
InhetPesthuis-laboratoriumwerdenalleverzameldedonsteisonderzochtopdeerinaanwezigeorganismen,speciaaldediatomeeën,omdatdezetot
eenscherpestratigrafiegelegenheid geven.Tevens

werdeneenaantalzandnonsters,waarindefilters
warengeplaatst,opdekorrelgroottenetzevenonderzocht.Hetchloor-ion-gehaltederwatermonsters
werdgetitreerd,volgensdenethodevanMohr,
Inhetterrein,waarineenproefbeplantingwas
genaaktva,nwegehetAdninistratiefondsRotterdan,
werdenverschillende onderzoekingengedaan"betreffendedengroeiderwortels vanverschillendedaarinaanwezige plantensoorten,terwijltevensinhet
feheolebetreffende terreintusschendemijlpalen
en7deplantengroeinaderwerdvastgesteld,in
verbandnetverzoekad 2).
Nagegaanwerd dev/aterstand indeverschillende
peilbuizen,netbehulpvaneenkoperenklokjeen
ookwerd dewaterstandgedurende ongeveer 12uren
overdagnagegaan,terwijltoentevensdestandvan
hetzeewaterdoormiddelvaneenwaterpas-instrumentwerdvastgesteld,Doordezegegevensishet
verband tusschendenwaterstand vanhetphreatisch
waterenhetspanningswater ende zeetevinden»
Alleboorpuntenwerdengewaterpast,zoodatde
stand vanhetwatert^c»van
ïïf.A.P.
konwordenbepaald.

BESCHOUWINGENOVERHETRAPPORTVAN
HETRIJKSBUREAUYOORDRINKWATERVOORZIENINGVAN 1954«.
Inditrapportwerd reedsgewezenopvrijsterke
onregelmatighedeninhetzoutgehaltevanhetphreatischeduinwater (blz„12onderaan);zoo-weldeverschillende ouderdomderduinenalsookongelijke
slibgehaltenenonderbrekingenindekleilaagzoudendaarvandeoorzaakkunnenzijn»
Hetduingebied tusschendepalen5er.7bestaat
uitdriegebieden,gerekend vandalandzijdenaar
Ziebij- dozeezijde.Dezegebiedenzijn:
lage1.
a) hetgebied? datdoordevoormalige*Golflinks"
werdgevormd enongeveerzijngrensheeftinden
"Duinweg".Ditgebied isopdeStafkaart "DoHevo~
ringen"genoemd enbestaatuitvrijkalkarme duinen.
getuige debegroeiingopsommigepuntenmet sarothamnusvulgaris,Callunavulgarisendergelijke
kalkmijdendeplanten» Hetloopt langzaamtusschen
denRuigenDijkendenRietdijk afnaar denpolder
enwordtnaardezeezijdefeitelijkbegrensd ccor
eenoudenzanddijk,die juistinhetwaterleidingterreinnog duidelijkaanwezig isonvermoedelijk
eenvoortzettingvormtvandenNoorddijkbijhet
KruiningerGorsennaardenNoordelijkbijhetWint™
gatgeloopenheeft.Dit dijkstolsel,datvanafMildenburgnaarhetZuidwestentevervolgenistotongeveerboorputE-jendanonder deduinenverdwijnt,
isindebuurtvandeSchaapskooidooreondoorbraakgeheelverwoest,vanwelkevernieling dewielenindebuurtvandeSchaapskooinoggctuigenûUezedoorbraakgebieden zijnontstaan'in''570,ofeven
daarvoor,zooalsuitkaart20*7^Rijksarchiefblijkt«
Duswasditdijkstelsel reedsvóór-;570aanwezig en
begrensde toenreedshet daarachter,aandelandzijdegelegen,duingebied,datopgenoemdekaartan
ookopeenkaart van1608 (20J0Rijksarchief)"Kijfduyne"wordtgenoemd.TenOostenvandezeduinenlag
(opbeidekaarten)eenanderduingebied*Berkenrijs
genaamd.Hetzijnzondereenigentwijfel
dose"JySiae
y
oude duingebieden,welkethans doorde 'Golf
linies'8
wordenbedekt,dieookbohoorentothet terreinran
hetAdministrâtiefondsRotterdam* In1570treftmen
aandezijdevandezee yan dezen,thanshalfverstoven.,"Noorddijk"weereenduingebied aan,,dat
'Wyndtgatseduyne"genoemdwordt,Ketzijndeze duinen
dus,welkeookthansnogtevindenzijnaandezeezijdevandendijkenloopenvandenDuinwegongeireer
totaan denvrijhoogenduinrichel,opwelke deboringenA ,B ,C enP4werâengemaakt„Degrensdezer
duinen,dievermoedelijkniet langvóór1570sullen
zijnontstaan (immershunbeschrijving,,datdezee
ervaaktusschendoorspoelde,wijst erop,datzij
toennogverkeerdenindentoestand vanDuniembryonales),loopt dusaandezeezijdevanH-JoverG-3en
D3naarAt»Eenderdeduingebied iseerstgedurende
delaatste40jarenontstaanenverkeertnoggrootenfleeIsindentoestand vanDuniembryonales,"De duinen
hiervanwordenbegrensd aandelandzijde doorde
juisthierbovenbeschreven lijnenaandezeezijde
doorhetstrand.Eenmoerassige vlakte,hetoorspronkelijke "Groene Strand",waarinhetVliegveld enhot
BreedeWatergelegenzijn,wordt opverschillende
puntendoordezeduinenreedsoverstoven,;b,v„bij

- 6deopenputten2en3« HetVliegveld,dateertijds
ennog in 1934,sterkgedraineerdwerd endaardoor
deafstrocmingvanhetbovenwaternaar zeezeerbevorderde,isthansafgedamd,waardoorhetwater
eropblijft staaneneentamelijkuitgestrekt
meer isgevormd,dat,doordienlangs dsbovenzijdenaar zee geen watermeerwegstroomenkan,aan
denwaterstand indeduinenmogelijk tengoede
komtoTochblijkt dituit deterbeschikkingstaandegegevensniet,zoodatmoetwordenaangenomen,
dat dewerkingvandeBrielscheWaterleiding déoverhandheefts ondankshetfeit,datindelaatste
jarende regenvalgrooterwas,daninde jarenvóór
1933» De regenvalgedurende de jaren 1925-1934bedraagtgemiddeld 719>8™ per jaar,diegedurende
de jaren1935-1940gemiddeld 772,5nanperjaar»
Inhet jaar 1933was de regenval732 5 8mm,in %%0
745»9nsn.
Dewaterstandeninnaburige peilputtenbedroegen:
op14Juni1934:
op14Juli 1941:
Ap 1j>46mendermaaiveld
1*67mo»m«.
Ax 0,37mo»m„
1*07mo 0 m n
B' 0 ? 97mo,m»
0,94mo„nu
0 0,66 mo.fli,
0,73m o 8 m,
D 1,16mo,iat
1,21 mo=m„
D-, 0,50 mo.m«,
0,56no,in,
D4 1,Î2m0om„
1,25 mo,m»
B 1^51mo.m.
1 J 5 4m O A
F 0,48 mo<.m„
0.46 mo.nu
Dezewaardenzijngemetenvanafmaaiveld,waardoor
blijkt,dathetverschiltusschendebeidewaarnemingen,die zoogekozenzijn,datinPnagenoegdezelfdewaterstandwerd gemeten,alsvolgtbedraagt:
VerschilincmhedentoO» van 1934;
A2..
-21cm
A-2. . , .,

-30 cm

B-%
0 „.
D.
'J-,

+3cm
-7cm
-5cm
-6cm

ju A e

'E ,

e

•

• •

«

•

• • * mm\ y

v*m

-3cm

Pc....
+2cm
x Hieruitvolgt,dat inwerkelijkheid dewaterstand
x ernogwat opisachteruitgegaan,uitgezonderd
xbijB;vooralindebuurtvan deBrielsche prise
x d'eauisdewaterstand nog gemiddeld 5cmgedaald
x ineentijdsverloopvan5£s:vsn3
x Terugkomend ophet rapport,kunnenwij dusconstax teeren,datinderdaad de duinenvanverschillenden
x ouderdom zijnenweldie,beoostenvan denDuinweg
x uit omstreeks 1400 (tenzijzijgedeeltelijk zijn
x ontstaandoorafstuivingvandeparaboolduinenuit
xhetgedeeltebewestenvandenDuinweg)jtentweede
xuit die,welke liggentusschendenDuinweg ende
x lijnHJ-iu.5welke duinenuit ongeveerhet jaar1550
x stammen;tenslotte de duinenbewestendeze lijn,
xwelke ontstaanzijninongeveer 1900,Men zie? in
x ditverband,mijnartikel:Deperiodiciteit vande
x duinvormingophet eilandVoorne;Thijsse-gedenkxboek1935»
xUit dezebeschouwing blijkt echter,dateenzouterx zijnvanhetwaterinGeninD.welke beide ligx genmiddeninhetalstweedegenoemde gebied,niet
xwelmogelijk isteverklarenuit eenverschiiin
x ouderdom.

-7DG tweedeveronderstellinguithetrapport,een
verschillend slibgehalte indeverschillendeduingebieden,ismindereenvoudigoptelossen,daareen
enkeleboringineengebiednietveelzegtomtrent
hetgemiddelde slibgehalte indatgebied,daar
slibrijkebankjestusschenhetzandgewoonzijn.Toch
ishetnui,devraag,ofhetslibgehalteveelinvloed ophetzoutgehalte hebbenzal,daarb.v.boorputDIL,ondankshetgrooteslibgehalte vandemoestederaangeboorde zandlagen,enondankshetgroote
slibgehaltevanhet zand,waarinhet filterisgeplaatst,geentoename,dochjuist eenbelangrijktekortaanchloorlaat zien.OokP 4 ,met eenzeer
grootslibgehalte indezanden,waarinhetfilter
geplaatst is,vertoont geen bijzonderhoogzoutgehalte.Zookanmenvermoedelijkmetvrijgroote
zekerheid zeggen,dathetslibgehaltemethetzoutgehalteindeze duinenniettemakenheeft,alzou
mentheoretischookverwachten,datdoorhetgrooterslibgehalte dedoorstroominggeringerisgeweest
endaardoordeverzoetingmindergemakkelijk isverloopen.Maarofdeverzoetingvaneengrondmassa
werkelijk omgekeerd evenredig ismethetslibgehalte,is,geziendeervaringenopgedaanindeZuiderzee-polders,welzeerdevraag.
De derdeveronderstelling,nil.onderbrekingenin
dekleilaag,kanmisschiendeoplossingvanhet
raadselbrengen.EchtervindtmennochbijG,noch
bijDeenduidelijke aanwijzingvoorhetontbreken\ai
dekleilaag;inGvindenwe dezeaangeboord op2,68
monderN.A.P.,endezekleiwasechtezeeklei,met
Globigerina,Actynoptychus splendens,Achnanthes,
Naviculacrucicula,Coscinodiscuscentralis,Eupodiscusargus,BiddulphiarhombuseneenenlsLeNaviculadidyma.Erishier dus geen sprakevaneen
doorbraak (danzoudekleigedeeltelijkkunnenzijn
weggeschuurd endaardoorlagerzijnaangetroffen)
nochvaneenriviermond (danzoude samenstelling
vandekleieenandere zijn).OokboringDgeeft
geenaanwijzingvooreendoorbrekingvandekleilaag„Wanthierisdeklei (vetteklei)aangeboord
op1,84monderH.A.P.;vaneendoorbraak isdus
geensprake,terwijldesamenstellingechter^wel
opeenriviermondwijst(zeerweinig diatomeeën,wel
enkelegeagglutineerdePoraminifera,enkeleEupodiscusargusenActynocyclus splendens);maarin
ditzelfde rivierraondgebied,datwijnognaderbij
debeschrijving derboringenvan1941zullenbeschouwen,isjuisteenverzoeteondergrondaanwezig,
zoodatverzoutingvanuit denondergrond hieruitgeslotenmoetwordengeacht.
x

Erisnogeenvierde grondvanplaatselijkeverzoux tingdenkbaar,welke echterinhetrapportniet
xwordtvermeld.Klokmaaktinzijnbekendedissertax tieoverheteilandmeldingvanhetmoerenvanhet
xveen.Ditmoerenbestondhierin,dathetveenop
xgroote schaalwerd verbrand,waardoorgrootehoeveelxhedenkeukenzoutwerdengewonnenvoordezoutziedex rijenteBrielle,Hieruitblijkt,datopdeeenof
xanderewijzehetveenvaak sterkverzoutkanzijn,
xEnnuishetmerkwaardig,dat juistopdieplaatsen,'
xwaareenverzoutingvanhetwatergevondenwerd,
xook fijnverdeeld veen (planten-detritus)inhet
xzandingrootere hoeveelhedengevondenwerd;het

,_.8~
x zoudus zeerwolmogelijk zijn,dat dit grootere
x detritus-gehalte deoorzaakwasvandeverzoutingj
x misschien,doordat de fijne plantencellen minder
x gemakkelijk vanhet zoutworden"bevrijdbijde
x doorstroomingnet zoetwater,.Eenanalyse vanhet
x zand,daarwaarhet filtergeplaatst was,inG,
x gafhetvolgende"beeld:
Analyse^vanhet zand,doorzeven,vanG.
diepte inmonderhetnaaiveld:
. . 0,70 1,90
6
7
zeefnumner:
6
n G ts
in « fi i " humus
niets schelpgruis
9(gro±)
ge
nietshumus
niete steentjes
8
nietshumus(veel)schelpgruisstufcjesveen
7
nietshumusveelschelpgruis veelveen
6
nietsniets
niets veelveen
5
nietsniets
schelpgruis niets
4
allesveel zand veelzand
veelzand
3
niets zand
weinig
weinig zand 2
niets zand
niets
weinig zand 1(
Hieruit blijkt defijne detritus-hoeveelheid op7n,
alwaar ongeveer depeilfilter staat.Geziendergelijke ervaringenook opandere plaatsen,is demogelijkhe:\dwaarschijnlijk, dat inderdaad dehoexveelheid detritus vanplantaardigenaard dezoutx graad vanhetwatermede bepaalt,terwijl dannax tuurlijk degeschiedenis (niet deouderdom, dochde
x lotgevallen)vanhetbodemgedeelte eenbelongrijke
x rolkunnen spelen,In zoutwatergevormd slib zal
x lang zijn zoutgehalte kunnenbehouden,hoewelook
x hiermede (zie deverzoeting vandezilte gronden
x inhetIlselneer)voorzichtigheid gebodenis«,
Opblz„ 17on18vanhetRapport 1934wordtmedegedeeld, datbijeenwatervnngalleenvoor degemeentenOostvoorne enEockanje de waterscheiding
zichzoodanig zalverplaatsen,dathet verhangtusschenputG enhetBreedeWateraanmerkelijk zal
verminderen,zoodat practisch vaneenvoeding van
hetBreedeWater doorhet phreatischwateruit het
Noord-Oosten geensprakemeerkan zijn« De vraag
is dusgewettigd: wordt hetBreedeWatervanuithet
Noord-Oosten gevoed enmetwelkwater?
De hoogte vandenbodemvanhetBreedeWater is
gemiddeld 2,77m+H.A.P.;het isongeveer 600m
van devloedlijnverwijderd enhetwater staatgemiddeld opeenhoogte van3302m +NeA.P..Daarhet
niveauvanhet phreatisch waternaarGstijgt tot
eenbedrag vangemiddeld 3;75n,isereenverval
over700mvanongeveer0«75ra*Ditverval is ruimschoots voldoende omeenstrooming te doen ontstaan
inde richtingvanhetBreedeWaterr terwijl aan
deZuidzijde van ditmeer een sluishetwater moet
tegenhouden,wilhet niet naar denpolderafstroomen.Bij die sluisis degemiddelde waterstand ongeveer2,75 n.+NoA.Po,zoodat hetwatervoortdurendvanhetNoordennaarhet Zuidenzalafstroomen.
InhetmiddenvanhetBreedeWaterbevindenzich
eenaantal artesische bronnen,waaruit mogelijk voedingvanhetBreedeWaterkanplaats vinden;deze
bronnenworden reeds doormijbeschreven(Jaarboek
derVereenigingtotBehoud vanNatuurmonumenten in
Nederland. 1929-1935 blz. 188-189,fig. 2 ) . Het is
dusniet geheeluitgesloten, datook spanningswater
hier een rolspeelt.
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Datinderdaad hetBreedeWatereenechtgrond„. ,.. watemeervormt,"blijktteneerste reedsuithet
laee6
feit,datdewaterstand overeenkomt ongeveernet
ageo. die,welke indeeromheengeplaatste peilfilters
gerietenwerd,naartevensuiteenanderewaarneming.
InAugustus 1934stondhetBreedeVfetergeheel
x
droog,
behoudensenkele diepereplekken,gegraven
x
x vijvers.Op2Septembervieler55^ regen,waarx doorhetwater I5cnsteeg,hiernazaktehetweer
x spoedigenkwamweerdroogtestaan*Dezewaarnex ningzoudoorveleanderekunnenwordenaangevuld:
x GGÏIenkeleregendagdoetineenshetwaterdecinex tersstijgenendaarnazakthetwaterweertothet
x normalepeilterug,Daareenenkele regendagnalanx gerdroogweergeenvermeerderingopgrooteschaal
x vanhetphreatischwatertengevolge heeft,daarhet
x meestewatervaneenbui vanb,v9 35nnzalverx danpenenhetanderenauwelijks dengrondbinnenx dringt,ishetuitgesloten,dateenstijgingvan
x hetBreedeY/atervan15cmzoukunnenwordentoex geschrevenaanwater,datdoordeduinenzijdelings
x wastoegevloeid»Anderswordt dezaak,indienmen
x deze feiteninverband brengtmetdebeschouwingen,
x doorHackstrohinDe Ingenieurvan1929opblz.
x 205-206gegeven.Dankomtmentotdeconclusie,dat
x dezeplotselinge stijgingvanhetwatervanhet
x BreedeWater,veelgrooter dandehoeveelheidrex gen,welkegevallenis,slechtsverklaardkanworx dendooraantenemen,dathetwatervanhetBreex deWaterindirectcontact staatnethetgrondwater.
xx
Erkandusgeentwijfelaanzijn^dathetBreexx deWatereengrondwatermeer isr datvoornamelijk
xx gevoed zalwordenvanuithetNoorden.Danzalhet
tevensduidelijk zijn,dateenvergrootingvanhet
vervalindenoordelijke richting,zooalsdatte
x verwachtenisdoordetemakenprise d'eau,van
x veelgrooterinvloed zalzijn,daneenverlaging
x vanhetphreatischoppervlakvanhetgrondwaterin
x debuurtvanhetBreedeWater,Want,bijeenverlax gingvanhetoppervlakvanhetphreatischewaterom
x eenigecm.,zalhetBreedeWatereveneensomdie
x cmverlaagdworden;hetkaneenverlagingvan20
x cmondergaan,alvorenshetgeheeldroogzalkomen
x teliggen;eenverlagingvan5cmzalhetoppervlak
x opongeveer1/4terugbrengen.Maar,alshetniet
x neervanuithetNoordengevoedkanworden,door
x
vergrootingvanhetvervalvanhetniveauvanhet
x phreatischoppervlak,danzullendeverdampingin
x denzomerendeafvloeiingnaarhetZuidenennaar
x zeenietneerdoor dietoevloeiing gecompenseerd
x wordeneneensnelopdrogenzaldanhetgevolgzrjn.
x Menbedenkehierbij.,datdezeverdamping ingewoon,
x doorhet zandbedekt grondwaternagenoegnietopx treedt,omdatalleenhetoppervlaktewateraandie
x verdampingonderhevigis:maarhetBreedeWateris
x grondwater,dattotoppervlaktewatergewordenis.
Ontrent deconclusies.,welkeinhetalgeneengedeeltevanhetrapport 1934opblz» 18-20zijnopgenomen,nogenoghetvolgendewordengezegd»
Ad1 ) .
Inhetduingebied tusschendewaterwinplaatsvan
Brielle enhetBreedeWaterbestaat deondergrond
slechtsvoorongeveerdehelftuitzeezand,datop
X eenkleilaag rust.WanttenWestenongeveervande

...10xlijnJ-C-A4 isdekleilaagzoogoedalsgeheelafwexzigofuitörstdun»Ditnaakt,dateengrootdeel
x v?.nhetphrcatischewaternaarbenedendoordringt
xentothet spanningswateronderdekleilaaggaat
xbehooren.
Ad 2 ) .
Tengevolge vanhetvoorgaande ishetwater,datonderdekleilaagzichbevindt,ineengroot deelvan
hetbetreffendegebiednietbrakofzout,dochzoet.
Ditgeldtiniedergevalvooreengebied,ongeveer
begrensd doorIV,G-c»Duinweg,A 2 ,D,5 G-p,ï\-.Onderditgebiedbevindtzicheenzoettfaterbeksen,
datweleenindeukingnaarhetWestenlaatzienongeveerbijE 4 ,maarverdertoteendieptevanminstens25mzoetisgeblekentezijn»Daarbijhet
onderzoek,datin1933—*34werdgehouden,angstvalligvermedenis,onderdekleilaagteboren,of
daarfiltersteplaatsen,isklaarblijkelijkaangenomen,dathierWeldezelfdetoestand zoubestaan,
welkemenindebuurtvanhetdorpOostvoorneaantreft,waar,o.a,onderdeprised'eauVanBrielle,
werkelijk directonderdekleilaaghetbrakkewater
xoptreedt.Inwerkelijkheid isdetoestand,zooals
xthansaanhet lichtisgekomen,hierterplaatse
x eengeheelandere,waardoordushet zoutewater,
xookbijeenonderbrekingvandekleilaag,zooals
x inhetWestelijkgedeeltevanhetduingebiedopxtreedt,niet directnaarbovenkanwordengezogen.

Ad5).
Hiervoor ziemendereedsgemaakte opmerkingenomxtrentdevoedingvanhetBreedeWater;dusookin
xhet rapportvan1934wordt reedsgewezenopdenfuxnesteninvloed,dieophetBreedeWater zalworden
xuitgeoefend,alsvanuithetNoord-Oosten geen voex dingvanhetwatermeerzalkunnenplaatsvinden.
Bijlage2vanhetrapport 1934:geologische gesteldheid.
Allereerst zijopgemerkt,datinhetgebied,gelegentusschendeprteed'eauvanDenBriolenhet
BreedeWater,deJongezeekleinergensaandeoppervlakte voorkomt;ookaanhetstrand zijnalleen
inhetNoordelijkste deelbelangrijkerafzettingen
hiervanteverwachten;overaleldersvindenwe
slechtszand,zoowelaanhet strandalsmeerinde
duinen;welkanhierendaareenleemigebovenlaag
ontstaanzijnineenvlakke duinpias,maaralsmen
dezeleemonderzoekt,danzalhetsteedsblijken,
datdekenmerkendeorganismenvoorzeekleiteneenenmaleontbreken;nueenskomenuitsluitend zoetwater-diatomeeën,danweerbrafewatervormenvoor,
alnaargelanghetzoutgehaltevandeplas;maar
vanzeeklei,metdekenmerkendeCoscinodiscus,
Biddulphiaonandere soorten,isnooitsprakeaan
dooppervlaktevanhetduingebied,dathierbesprokenwordt (zieblz„ 21-22vanhetvermelde rapport)
x
Dediepeboringen,welkethansin1941inhet
xduinterreinwerdengemaakt.,hebbenbevestigd,dat
xhotOud-Holoceenzijnbovengrensheeftopongeveer
x21m -N.A.P.Dezegrenswordt steedsgevormddoor
xeendunnekleilaag,diehoofdzakelijk,behalvevlak
xaandekust,uitzoetwater-afzettingenheeftbex staan.Deze zoetwater-afzettingen latendusweldexgelijk dejong-pleistocenedalopvullingenhot

- 11x "veenopgrootere diepte"vermoeden,maardezezijn
x alleenzeerweinig duidelijk ontwikkeld,enalleen
x als dunnesublagenaanwezig.Devolgende staatjes
x makendezeafzettingop21m -H.A.P.duidelijk.
KLEILAAGOP22M.
DB 4

DB^

DB DB.,DB 2 Oostvoorne Schaapskooi
diatomeeen -soorten:
geen geen
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geen
duido-aclij- 9 9 Ö
2
diatolijkeiCG
1010 6
3
meeën
klei klei 1112 10
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12
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1.Cymatopleura olliptica
2.ïfeviculaviridis
3»Synedraulna
4.Hitschiaspec.
) diatomeeenuit
5.Epithcmiaturgida.
) brak-ofzoetwater.
6.Cyclotella striata
7.Amphiproraalata
o.Sarirellaovalis
9.CoscinodiscusRothii
10.Biddulphia rhombus
)
11.CoscinodiscusOculisiridis )
12.Eupodiscusargus
)diatomeeenuit
13.Coscinodiscus excentricus
)zeewater.
14.Actinocyclusundulatus
)
Hieruit zietmenzondermeer,datdemeestlandwaartsliggendeboringen (BBp>Oostvoorne en
Schaapskooi)eenuitgesproken zoetwater-oflandkaraktcrbezitten,terwijldemeerzcewaartsgelegene
porcontsgowijzomeereenzeewater-karaktervertoonen (op22-24m diepte).
Onder dezekleilaagopongeveer 21m-N.A.P.
ligthetOud-Holoceen,datgekenmerkt isdoorTellinabaltica,Mytilusedulis,ScrobiculariaenCardiumcdule,terwijlikooknogOstraeavulgaris
(inDB..)vond.DitKbptdusgeheelmetdegegevens
vanSteenhuiseneenwadden-fauna schijnthierdus
tehebbengeleefd.Ookdediatomeeenkomenhiermedeovereen:
Biddulphia rhombus
G-omphonemaspec.
CoscinodiscusRothii
Cymbellalanceolata
Coscinodiscusoculisiridis
Surireliaovalis(tenolla)
Campylodiscuselypcus
ïriceratiumfavus
Pieurosigmaspec.
Epithemiazebra
Actinocyclusundulatus
Amphiproraalata
x
Zooalsmenziet,eenbontemengelingvanbrakx enzeewater,zoodatmenopeenbrakwatergebied moet
x besluiten,methetvoorkomenvandeScheldemondingen
Opdezebrakwatervorminglagdushetlcmd-ofzoetwaterlaagterrasofdeJongpleistocene dalopvulling
II8(zieblz.23vanhetRapport).
Opblz.25vanhetRapportwordtgezegd: "Hetis
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inderdaadmogelijk,datdeafzettingvanwadklei
hierlangerisdoorgegaandanelders,dochookis
hetmogelijk,datinlaterenhistorischentijdop
deoude zeekleieenjongerewadkleiisafgezet".
Dezemededeeling,diebijhetvorigonderzoekniet
naderkonwordengeverifieerd,omdatdemeesteboringenslechtsevenindekleibinnendrongen,kan
thanswordenbevestigd.Wantophetgeheele eiland
vindtmenonderdecbineneenkleilaag,waarvande
bovenkantligttusschenongeveer2en4m-U.A.P.,
endiebestaatuittwee duidelijkdooreenzandlaag,vaakookdoorveenvorming,vanelkaargescheidenlagen.Reedsineenvorige publicatie (Onderzoekingenoverdeduinenvo.r;Yoorne,DeLevende
Natuur,1940)hebikdecebeidekleilagenonderscheiden (ziefig.8blz* 3^0;fig.16blz352)ala
eenonderste laagvanzeekleieneenbovenstevan
strand-ofhafklei» Zijzijnduidelijkteonderscheidendoor dediatomeeën-soorten,welkeerinwordenaangetroffen ende"heidehiernogintactzijndeveenlagen erbovenwijzen eveneensuit,dathet
historischverschillende vormingenzijn»Deondersteveenlaag iseenkustveen,debovenste eenzoetwater-ofweide veen,
Dezelfde scheidingintwee lagenkonikweervindeninhetgebied vanhetQuackjeswatergedurendehetvorig jaargedaneonderzoekingen,,waarvan
deresultatennogniet zijngepubliceerd«
InditWestelijke deelvanheteilandindebovenste laagminderduidelijk zoetwater-ofbrakwatervormingy danmeerlandwaartsi'7 maardetwee
kleilagenzijnmeestaltochduidelijkvanelkander
geschaldendooreen zandlaag.Hetveenopdebeide
kleilagenschijnt doortransgressiesveelalverdwenentezijn,ofisnooit zooverinzeetotvorming
gebracht.Tochisvooraldebovensteveenlaagmeestalwelontwikkeld,voornamelijknaarOostvoorne
toe.Openkeleplaatsenisslechtsoenenkelvoudigekleilaagaanwezig,zoobijE 7 i D.Bi., T&z enin
hetOostvoornsche gebied,,Deze enkelvoudigekleilaagbehoort dantot debovenstaafzetting^ zooals
uitdediatomeeënblijkt«Klaarblijkelijk isdaar
terplaatse deonderste laagdoortransgressie,
vermoedelijk echterookdoordevormingvaneenriviermond indentijd,datdezandentusschenbeide
x lagenwerdenafgezet',verdwenen,Inhetgebiedvan
xDIL isinhistorischentijd eendoorbraakgeweest,
xgexuigc dewielenbijdeSchaapskooi enhet drasx sigegebied, dattegenwoordig "Tabaksland"heet;
xhetisdusnietonmogelijk,dathiereenderoude
x riviermondengelegenis;want zulkeengebiedis
x latervaakdoorbraakterrein*Eenzelfde redeneering
xkanvoorhetgebiedbijE-wordengehouden;want
x daarachterligthotterreinvandeEendenkooi,dat
xvermoedelijk ookweleendoorbraakrest zä\zijn=.Ook
x deloopderdaarachterliggende dijken,methet
x reedsbesprokendeelvandenNoorddijkdaardwars
xop,wijstindezerichting» Yooreennaderehiatox rischevastleggingdezerlagenkanikverwijzen
xnaarmijngenoemdartikelindeLevendeNatuurvan
x1940.
Onderaanblz.,25vanheuRapport "i9;54-wordtvermeld,datslechtsopvierplaatsendekleilaagniet
werdbereikt» Uitdo gegnven profielenopbijlage 3
vanhetbedoelde rapport zoumenkunnenbesluiten,
datdiekleilaagnaarzeesteedsdieperwegzakt.

-13dochwelaanwezigis.Ditzoudanvooralvolgen
uit deraaienKenD,waaraan dezeezijdeschijnbaardezekleilaagweeropduikt.Inderdaad isdit
echtergeenszinshetgeval,deaangehoorde sublaag
inK,,eninDpenD-,iaeenveellaterevormingop
het strand enheeft'metdeoorspronkelijkekleila^gen.waarhethierovergaat,nietstemaken,zooalsuitdeeringevondendiatomeeënzondermeer
blijkt.Hetzelfde,dochmeteenigewijziging,kan
gezegdwordenvanhetvanHJopgenoemdebijlage
5gegevenprofiel.WantinHJzijndekleilagenin
hetgeheelnietaangeboord,dochwelisersterk
slibhoudend zandgevondenopdehoogte,waar inanderegevallendekleilaagaanwezigwas;klaarblijkelijkhebbenwehiertedoenmet eenuitslijping
vandekleilaag,waardoorsublagenontstonden;
maarvan eenduidelijkekleilaagwasinHJevenmin
alsinveleandereboringensprake.Echterwerd,
zooalsreeds eerdergezegd,bijveleboorputtende
kleilaagslechtsevenaangeboord,zoodatomtrent
deeigenlijke hoedanigheid vandiekleilaagniet
veelkonwordengezegd.
x
Zookomiktotgeheelandere conclusies danDr.
xSteenhuis,watbetreft ditpunt:waardekleilaag
xvanmeerdaneenmeterdiktewelofnietaanwezig
Indeboorputten,dieookdoordenHeerSteenhuiszijngezien,vanhetonderzoek van1933» ontbreekt deeigenlijkekleilaag geheelofgedeeltelijkin:
Qr-7,G 2 en G^

E, Dj,D 2enD-,
J-I-, H.HJ,K 2 en3L
Indeboringen,welke in1935werdenverricht,ontbreektdekleilaaginzijntypischen,ongestoorden
vormgeheelofgedeeltelijk inA^,B 2 ,M',ZZ,Zen
U.Inde boringen,welke thanswerdenverricht,
ontbrakzijinDB4,E-z,P?,P^,enmisschienookin
I\enzekerinFr,e
x
Datwijhierzoudentemakenhebbenmettransxgressie-verschijnselen,zooalsDr.Steenhuismeent
x 'vblz.26)ismogelijk.Echterkanhetookzijn,dat
xwijhierjuistopdegrensstaanvan<üevormingvan
x dekust-kleienhetbeginvanheteigenlijkezeex zand.Daaropwijzeno.a.demeerlandwaarts inaanxwezige vormingenvanechte zoetwater-enlandafzotxtingenindebovensteder béidekleilagen;erwas
xhier,omstreekstentijde derRomeinen,werkelijk
x landaanwezig,dathier,opdelijnJ^-A.*zijnkustx lijnbezat« Opdiekustlijnhadden danlocaleerox siesplaats enopsommigeplaatsenliepeenriviermond inzee.Datiszeker vastgesteld indeomge. vingvanhetBrecdeY/ater (JaarboekNatuurmonumenZiebij- -ten 1955,fig.4opblz. 196),envermoedelijkhet
lage 1. gevalgeweest,watbetreft deomgevingvanboring
Omtrent debeschouwingenvanDr.Steenhuisop
blZc 27vanhetRapport over degrenstussehenhet
jongezeezand enhetaeolische duinzand valtopte
merken.,datbijhetborennooit zondermeergelet
wordtopdegrenstusâchenbeide;alleendan,als
ereenschelpenbankje gevondenwordt,wordt dit
apartverzameld.Echterishetzeerdevraag,of
hetvoorkomenvanschelpenbankendegrenstussehen

14zeezand enduinzand aangeeft.Zooishet danook
nietergduidelijk,hoehetmogelijkgeweestis,
dezegrensopdeprofielenvan"bijlage3zooscherp
tetrekken(CC).Hetisn.1.aanmijvaakopgevallen.
x datgroote gedeeltenvanwatgelijkt opaeolisohe
xvormingen,doordat grootere schelpfragmentenontxbreken,laterblekenzandbankafzettingentezijnxDeze rollende zandbankenkomeninditgedeelteveelxvuldigvoor.Het zand dezerzandbankenonderscheidt
x zichinnietsvanheteigenlijke duinzand-,Vaakkcxmeninhet duinzand Poraminiferen-schalenvoor,die
xalslichtermateriaalmet dewindwordenrnedegenodiatomeeënontbrekengeheel
enal,daar
xmen;maar
x zijte fijnzijnentusschende zandkorrelsdoor
xnaarbenedenzakken,vermoedelijk ookmethet rex genwatermedespoelenPrecies dezelfdekarakteristiekkanmenechter
gQYen venhetzandbankzand,dat duszondermeer
zeezandmoetworâengenoemd,dochwaarinookde
diatomeeëngeheelontbreken,terwijlhet fijnere
slibmateriaalerevenmininaanwezigis,doordat
het erdoorhetbewegende enhet zandbankmateriaal
voortspoelendewateruitgespoeldwerd.
x
Wijmoetendusweltot deconclusiekomen,dat
x zandbankzand enaeolischduinzand slechtszeer
xmoeilijk vanelkanderteonderscheidenzijn,alleen
xalstusschenhet echte duinzand lensjesveenvoorxkomen,diezoetwater-afzetting doenvermoeden,of
xalserlandslakjcsinwordengevonden,kanmet zoxkerheid deaeolischeherkomstvanhet zandworden
xvermeld.Zoowelduinzand alszandbankzand zijnnaxgenoeg steedsmatiggrofvankorrelenslibvrij
x (zieblz.28vanhetEapport).
Bijlage 6vanhetRapport 1934;Berekeningvan
deninvloed vanwaterwinning dooreenkanaalopde
hydrologischegesteldheid vandeomgeving,door
Dr.Ir.J.H.Steggewentz.
Voordezeberekeningwordtgebruikgemaaktvan
dedoorSteggewentzgevonden formuleuit diens
proefschrift (blz.30vanhetRapport),.Daarbij
wordtaangenomen,dateenondoorlaatbare basisaanwezigis.Uithetthansgedane onderzoek isgebleken,datdebasisinhetgeheelnietondoorlaatbaar
is,daarhet zoetewater dieponderdekleilaagis
doorgedrongenendaarenbovendatdekleilaagonder
ongeveer dehelftvanhetbeschouwde duingebied in
hetgeheelnietofternauwernood aanwezig is. .,.
Verderwordt opblz.31voordeverhouding y
aangenomeneenwaardevan100,terwijldievoo?:
grofgrind 10envoorleem258bedraagt.Hetzand,
waarinhetphreatische bodemwaterzichbevindt,is.
Ziehier- zooalsookdoorDr.Steenhuis -inbijlage 2wordt
voorblz45- vermeld (onderaanblz.26)grootendeels zeer
rijkenheeft dusheelemaal111
ïtdetypischebor-:
50vandit
van
gewoonduinzand,dat
vrijwelslibvrij'goncemc
rapport
kanworden.Daardoorzaldeverhouding<--vermoede
~ dannaarce .w,
-tv
lijkveelmeernaar de258 liggen,
iO.
zooals doorSteggewentzwordt aangenomen,,Ookzal
decapillaire zonedoordeslibrijkheid vanhet
zandvermoedelijkmeerdan30cmbedragen;ikkonin
Zie hiervoor eenheuvelbijPpeencapillaire zoneaaiitoenenvan
blz, , b 5 van meer dan150cmhoogte.
d i t rapport
Aldezeverschillenmet deidealetoestand in
X
aanmerkinggenomen,verbaasthetonsclanniet,dat
X
deberekende endewerkelijkewaardeninderaai
Greeds eenbelangrijk verschillatenzien.Pastmen
X
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x

dezelfdewaardentoeopraaiD,dan"blijkendeverx schillenmetdewerkelijkewaardennogveelgroox
tertewordenenwelinpositieve zoowelalsinnex
gatieve richting,zoodat dezeverschillennietalx
leenopdeinwerkingvandeBrielscheprised'eau
x
kunnen
wordengeschreven (welke invloed slechts
x
x
x
x
x
x
x

+ 20 cm in de D-raai "bedraagt). Men k r i j g t dan n . 1 .
voor:

D,,verschilvan2,50ni
Dpverschilvan 1,90m
D-rverschilvani,31m
D^verschilvan0,65m
D verschilvan-•0,58m
x
>
hieruit
"blijktwel, dateen"berekeningvanvormoex
delijke
verandering vandestijghoogte ?anhetv;ax
ter
"bij
eer
"bepaaldeprised'eaudoordezeformule
x
xvoordeze duinenniet goedmogelijkis,zoodataan
x deuitkomstenniet veelwaardekanwordengehecht,
xDr.Steggewentzheeft ditzelfklaarblijkelijkook
xwelgevoeld,alshijop"blz.36zegt:"Deoverige
xafwijkingen zijnvrijgroot,'dochdixmoetongextwijfeldaanonregelmatigheden indengeologischen
x"bouwwordentoegeschreven,alsmedeaanhetfeit,
x datvoordeberekeningnoodgedwongenuitgegaan
xmoestwordenvaneenhorizontalekleilaaginplaats
xvaneenkleilaagmethetgrilligenatuurlijkeverxloop."
xDaardeberekende stijghoogte innagenoegalle goxvallensteedshoogerisdandewerkelijkeuitkomst,
xwordt doordeberekening detoestand veelroosxkleurigergemaakt,danzijinwerkelijkheidzal
x zijn,zoodatmenveiligkanaannemen,datinwerkexlijkheid deverlagingvanhetwaterniveau,zooals
x inhetrapportopblz.39isberekend,aanmerkelijk
xgrootorzalzijnendefout zekerniet"omdegcx dachtentebepalen",op0,1mkanwordengeschat;1
x
Erzalonsdannietsandersoverblijven,,danon„. ,.
x
ze
berekeningen
omtrent eeneventueele verlaging
h>5^-61 x vx a n kc'kwaterpeil dooreenprise d'eauuitsluitend
'=-JT _ tebasecrenopdeervaringen,opgedaanbijde
v
" . "^xBrielschewaterleiding?Warenmeergegevensaanwe•P '
sig,danzoumisschienookhetgedragvanhet
Quackjeswatertenopzichte vindeïïollovoctsluisschewaterleiding tot richtsnoerkunnendienen.
Dochhieroverwerdennoch doormij,nochdooreen
ander,waarnemingenopgrootere schaalgedaan«.In
iedergevalzaleenberekeningvandevermoedelijkeveranderingen,dooruittega?nvandeBrielschewaterleiding,niettotgrooteronnauwkeurigheidkunnenleiden,dandeberekening doormiddel
vandeformule vanSteggewentz.
GEOLOGISCHERESULTATEN.

Zi-biiIp'rrQ-1

Dezewerdenverkregendoormiddelvaneenbetrekkelijkgrootaantalboringen,waarvaneenaantalreeds
in1935verrichtwaren,eenander aantaleerstna
dat jaartotstandkwamen.
Deboringen,inofindeonmiddellijke nabijheid
vanhettebeschouwengebied tusscher.depalen5en
7,dusvanhetgebied tusschenhetVliegveld enhet
BreedcWater,endievoorofin1933klaarwaren,
zijndevolgende:
^ G c n r c G ^ s boringenoverhetvoormalige "Ziekeiand",thansgrasveldmetvijverachterhotland-
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2)deLoringen,welkevoorhetPlan1934werden
gemaakt,ineenlengteraaimetvierdwarsraaien
daarop,doordeduinen]gemerktA-K,metcijfers.
3)Loringen,gemaakt tenLehoevevanparticulierenofvandeBrielscheWaterleiding,gemerkt1-7«
Na 1933zijnnog eengroot aantalandereLoringengedaan,rondomhetonderhavige geLied.Zijzijn:
4)eendrietalboringentenLehoevevande
Oostvoornschebrandweer;enwelopdenDuinoordschn
Weg,terrein"Splinter",opdehoekvandenZandweg,terrein "IT,vindenBerg",enophetNieuwe
Plein.Deze drieLoringenwordengemerkt Ia,liaen
IIIa»
5)EenLoringophetterrein.LijdeSchaapskooi
(JacoLa-hoeve),tenLehoevevanhetdaargebouwde
"Werkkamp".DezeLoringisgemerkt IVa.
6)eenaantalLoringeninhetduinterrein,gemerktP-ZZ,W,.,IL,Ap,BpenOp.DezeLoringen
Levindenzichalletusschendepalen6en?.
7)eengrootaantalLoringenrondomhetBreede
Water,gemerktA-G,1-6,69-77,78-84,65a-68,
85-87,A,,,B.jenC,.ZijLevindenzichalle tusschende'palen7en9enzijnreedsinconclusie
gebrachtinmijngeschrift:;"Hetnatuurmonument
hetBreedeWateropYoorne;Jaarboek Vereen,tot
BeschermingvanNatuurmonumenten inNederland,
1935?blz183-199» zijzijn.allenauwkeurigin
kaartgebracht ophetindatartikelvoorkomende
kaartjevanhetBreedeWater,blz.192-193»
8)eengroot aantalboringeninhet,tenZuiden
vanhetBreedeWaterliggende "Bosduin"gelegen,
engenummerd 90-96,99-106,57-65en51-55»Het
resultaat dezerLoringeniskortgememoreerd in
mijnartikel:Onderzoekingenoverdeduinenvan
Yoorne;I,Voorne's duintenZuidenvanhetBreede
Water;DeLevendeNatuur,Maart 1940,Llz.337
vooral,
In1941werden tenslotteweereenvrijgrootaantalLoringeninhetterreintusschendepalen6en
7toegevoegd,n.1. die,gemerktmet:E..-E,.F>-IV;
P^-^i-;DB,DB^-DB/.VandezeLoringenwarendie '
gemerktmetDB,diepere Loringen,totongeveer25m.
DaarnawerdennogtweeLoringentot 12mdiepuitgevoerd,gernerktwEgenEn«.
Hetboormateriaalwerd allereerst opzijnhoedanigheidmethetoogenmetdehandgeschat (vette
klei,grofzand,enz);daarnawerdendeschelpenvoerendegrondsoortenopdezesoortenonderzocht;tenslottewerdendiegrondsoorten,waarindiatomeeën
te verwachtenwaren,eerstinwatergoeduitgeschud
ineenreageerbuis,vervolgenswerd vandittroebele,niet totrustgekomenwater 10cm-5gecentrifugeerd enhetcentrifugaatonderdemicroscoopop.
diatomeeëneneventueeleForaminiferenonderzocht.
Yaneenaantal zandmonsterswerd doormiddelvan
koperdraad-zeven dekorrelgroottebepaald..
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VOLGORDE.
1).DeboringenoverhetZiekeland,
Dezeboringenzijnindertijd bedoeld alswaarborg
voordekennisvandenondergrondvaneentebouwenlandhuis,datthansbekendstaatals"Strypeöonde".VanNoordoostnaarZuidweststrekt zich
dereeksuitongeveer evenwijdigaandenPietersdijk.
Hetvolkomenvlakke terreinglooitvanInaarXII
ietsafiterwijlIeenmaaiveldhoogte heeftvan
0,93m+N.A.P.,heeftXIIeenhoogtevan 0,10
+N.A.P.
Alleboringenvertoonen,optweena,ongeveer
eenzelfdebeeld,Ondereenzandlaag,diegemiddeld
op1,40monderN.A.P.zijnonderste grensheeft,
ligteenveenbankvanwisselende dikte;dezeligt
bijdeboringenindebuurtvanIhetdiepst (2m
onderN.A.P.)bijVIIIenIXhethoogst (1monder
N.A.P.)Onderaandezezandlaagbevindenzich
schelpenbanken,voornamelijkMactraenCardium,
Hetbovenste zand daarentegenisschelpvrijenvermoedelijk dusstuifzand.Onderdeveenlaag,dieeen
kustveengeweestmoetzijngetuigedevele soorten
diatomeeè'nvandeNavicula-didyma-facies,vindt
meneenkleilaagvanoengemiddelde diktevan2ma
Dezeklei,dievaak schelpen,zooalsCardium,bevat,bestaathoofdzakelijkuitvetteklei,behalve
inboring IX,waardekleizanderigis;deze boring
isdanookjuistopeenouderivierbeddinggeplaatst
getuigehetontbrekenvandetweedekleilaagdaaronder.Dediatoraeeënindezeeerstekleilaag,welks
grenzendusliggengemiddeld tusschen 2\ men4m
-N.A.P.,zijndevolgende:
NitschiaBrebissonii
Fragillariaamphiceroa
Naviculanobilis
Synedraulna
Triceratiumf
avus
Eupodiscusargus
Naviculacruciata
Coscinodiscus oculisiridis
Surireliaovata
Nitschiagracilis
Biddulphiarhombus
Naviculapuelia
Coscinodiscus concinnus
RhaphoneisBelgica
Actinoptychusundulatus
Coscinodiscuscentralis
Paraliasulcata
NaviculaLyra
Pinnulariaviridis
Actinoptychussplendens.
Onder dezekleilaagvolgtindemeesteboringen
eenzandlaag,meestalrijkaan schelpen,diezich
indeboringenVIIIenLXtotminstens 9monder
hetmaaiveld voortzet,dochverdereenwisselende
diktebezitvanOr75 EItot2m;deze zandlaagbevatvrijveeldiatomeeën,uitsluitend soortenvan
hetzee-plankton,zoodatveiligkanwordenaangenomen,datdezelaaguit zeezandbestaat.
Dezezandlaag'werU.::"nronderengevolgd door
eenkleilaag,dieinIenïiengeveer3"!m-N.A.P.
indevolgendeboringentotVIIIlangzaamafglooit
tot4J-m -N.A.P.,inVIIIenIXgeheelverdwenen
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Dezekleuringisvrijdikenheeft zijnonderste
grensopongeveer7m -N.A.P.,dochwasinsommige.,
boringenop9einognietgeëindigd.Indezekleilaagkunnenveenbankenoptreden.Indezekleilaag
vondikdevolgende diatomeeën:
Naviculadidyrna
Campylodiscusclypeus
Surire11asaxonica
Cynatopleura elliptica,var.oonstricta
NaviculacruciculaBiddulphiarhombus
Coscinodiscus oculisiridis
Cosoinodiscusexcentricus
BiddulphiaBiddulphiana
Triceratun.favus
CocconeisscuteH u n
Surirellaovata
Surirellacapronii

Actinocyclus uiidulatus
Eupodiscusargus
ïlitschiaBrebissonii
Paralia sulcata
Pinnulariaviridis
Pleurosignabalticum
Synedraulna
Rhaphoneisamphiceros
Epithenia spec.
xHetverschiltusschende beidevormingenisduskenxmerkend genoeg;speciaaldesoorten,dietalrijkin
x deonderstekleilaagvoorkomen,zijn:Campylodiscus
x clypeus,Surirellasaxonica enS.Capronii,Cymaxtopleura elliptica,Cocconeis scutellum,Pleurosigxmabalticum;dit zijnsoorten,welkeveelvoorkomen
x inrecenteafzettingtusschendebiezenaanhet
x Groene Strand teOostvoorne,v/aarhet zoutgehalte
xvanhetwatervaakzeergeringis.Terwijldusde
xbovenstekleilaagwijst opeenafzettingbijeen
x groote riviermond,isdeonderstekleilaagmeerde
xafzettingopeengroenstrand,netzeerbrakv/ater...
xKlaarblijkelijkklopt ditnethet stratigrafisch
x gegeven, dateenoude riviermond deonderstekleixlaagheeft doorbroken;eendaaropvolgendetransxgressievandezeeisgeëindigd meteenafzetting
xvanzeeklei.
x
Uit deze gegevensblijkt,dat dejongere zeeklei
x zeerduidelijkintweeopeenvolgende perioden,gex scheidendooreensee-transgressie,waarinzeezand
xkonwordenafgezet,gevormd is,terwijlook deomx stnndigheden,waaronderdieafzettingvanzeeklei
xplaatsvond,inbeideperiodenniet dezelfdewaren,
xDaarmede isdushetexacte bewijsgeleverd,datde
xveronderstelling vanDr.Steenhuis,vermeld inhet
x rapport 1934°Phlz25, dathetmogelijk zouzijn,
x datinlateren,historischentijdopdeoudezee-^
xkleieenjongerewadkleiisafgezet,voorhetonx derhavige gebied nietgeldt;dezaakishierjuist
xandersom: opeenouderewadklei iseenjongerezeexkleiafgezet.Deze laatste zal danweldekleizijn,
xdiewe ookelders ophet eiland aantreffen.Hierin
x hetZiekeland ontbreekt daarenbovendeveenlaag opde
xkleiopdemeeste puntenevenminalsinhetterrein
xvandeBrielecheprised'eau.Daaruitvolgt danwel,
datwe onderhettusschenliggënde duinterrein,dus
juist,waar dewaterwinplaatsvoorOostvoorne en
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gehad,waardetransgressie vandezeeendegetijde-bewegingveenvorningheeftbelet.Dit zalook
juistblijkentezijn.DeveronderstellingvanDr.
Steenhuis,datdeveenvorning erwelgeweest zou
zijn,naarlaterdoordezeezouzijnverdwenen,
komtmijveelminderjuistvoor,dandeneening,
dat deveenvorning ereenvoudignooitgeweestis
endezeebewegingdezeheeftbelet.Wantineen
kleilaag,welkebedektisdooreenveenlaag,vindt
mensteedsdewortelstokkenvanhet riet,datin
hetveengebied gegroeid heeft;dezewortelstokken
ontbrekenechterindie gebieden,waardeveenlaag
overgrootere oppervlakteverdwenenis,dochde
kleilaag eronderwelbestaat.Daaruitblijkt m.i.
datopdiekleilaaginzulkegebieden (zooalsonder
hetBosduin),nooiteenveenlaagheeftgerust.
Hoehet zij,eenklei-afzettingintweegescheidenperiodeniszeker;eenzelfdeperiodischeafzettingvond ikookinhetgebied,datveelmeerZuidelijkgelegenisengrenstaanhetMeertje deWaal
(DelevendeNatuur,Maart 1940,blz3 4 0).Ookdaar
isdebovenste laag (bestaandeuitklei,waaropeen
veenlaag)voornamelijkgekenmerkt dooreenkust-vegetatievandiatoneeen,terwijldeonderstelaag,
eveneensgevormd dooreenkleilaag,waaropzich
eenveenlaaggevormd heeft,naast deechtezee-diatoneeensterkdeveelneernaarhet zoetwater wijzendeSurirella-soortenenCampylodiscusingrooterehoeveelhedenvertoont.Hetbovensteveenishier
echterduidelijk eenweideveen,zoodattoenditdeel
zelfsreedsdroogwaskonenteliggen.Overditveen
xechterligthet jongere zeezand.Daardezebeide
xveenlagenookonderhetMeertje deWaalgevonden.
xwerden,ishetwel zeker,datinhetgeheelegebied
xvanVoorne dietweenaligevormingvankleilagen
x (eventueelmetveenerop)voorkomt.In1940wasik
instaat,inhetgebiedvanhetQuackjeswaterdezelfde dubbeleperiodevankleivormingookdaar
waartenenen.
x
üitdezezooconstantenovergroote oppervlakte
xvoorkomende periodische afzettingvandekleilagen
xwelke opongeveer2-3n -N.A.P.inhetgebiedvoorxkonen (inhetgebiedbijRockanjekomenzehooger
xvoorn.1.opongeveer 1n-ü.A.P.)valtafteleiden,
x dat,indienhier^ofdaardezeperiodische afzetting
xnietvoorkomt,eenderlagenontbreekt,ofzelfs
x beideafwezigzijn,daaruitdegevolgtrekkingkan
xwordengemaakt,dateentransgressie vandezee,
x ofweleendoorbraak,ofweleenrivierdelagen
x heeftverwijderd ofhunvormingmoeilijkheeft
xgemaakt.
Zulk eenrivierbeddingkomt inderdaadvoorin
dereeksboringen,gemaaktinhetZiekeland,en
isuitvoerigdoornijbeschreveninmijnartikel
indeVerslagenvanNatuurmonumenten (1956)»
DezereeksvanboringenoverhetZiekeland en
verderoverhetgebiedvan"DeKreek"werdafgebeeld innijnpublicatie;Plantengroei enWaterstandopVoorne;DeLevendeNatuur, Jg. 39,blz
186,fig.6.Merkwaardigishet,hierbijoptenerken,datjuistbovende'plants,waarvroegerderivierbedding aanwezigwas (bijdeboringenVIIIen
IX)tegenwoordignogeenwaterlooptevindenis,
terwijlhetweidegebied eromheennog steedsden
naamvandeKreek draagt.Dezeoudestroombedding
maakt,daar,zooals nog blijkenzal,onderdeklei-
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dateenwaterleidinginditgebied tot deonmogelijkhedenzal"behooreii;danrdoordestroomgeulheenhet
zoutewater direct aalwordenopgetrokken,
2)De boringen,welkevoorhetpian1954werdengemaakt,gemerktA--K,metaanhangendecijfers,,
Dezeboringenkunnenverondersteld worden,,voldoendebekendtezijngewordendcorhet rapport195-4,
Echterwerdendaarinnietverwerkt destratigraiischebijzonderheden,welkeuit deanalyse derdiatomeeënenanderemicro-organismenkunnenworden
naarvorengebracht.Deze zullenhier dusnogkorö
wordenvermeld.Invelederboringenwerd dekleilaagaandeoppervlakte aangeboord,enslechtsbij
enkelewerd dekleilaaggeheeldoorgeboord.Deze
laatsteboringenzijnE-.Dp (voorzooverhierTan
eenkleilaagsprake is),'i), %-?rH t <J', H l .
VoorA geldt:
Veenlaag. metkleilaagjes ertusschon Tan5-60m
tot 6.40m onder maaiveld 2 bevattende - .
Pinnularia viridis
Paralia sulcata.

Rhaphoneis loelgioa
Coscinodiscus oculis iridis
Navi.c-3.la diuyma
Amphiprora elliptica
Dit veen doet dussterk deuken aanstrandveen*
Leemige zandlaag, v a n6.40mtot7 m onder maaiveld:
Navicnla pulchella
Navicuia didyma
Nitschia spec.
Navicuia cruciata
Trioeratium favus
Ook hier vindenmwedekenmerkende groene-strandfacies. Van7 tot 7»50 m eenkleilaag metrietveen, waarin:.
Navxcula orucxaxa
Campylodiscus elypeus
Actxnoptychus undulatus
Een echte brakwaterklei aan.dekust, zooalshet
rietland voor Oostvoorne,
Van 7,50mtot8.20m vette klei;
Navicuia didyma,
Coscinodiscus conoinnus,
Biddulphia rhombus
Navicula cruciata
Echte zeek l e i ,aandekust gevormd.
Van 8.20tot9m onder maaiveld zandige klei:
Coseinodiscus concirmus
Khaphoneis belgica
Biddulphia rhombus
Pcraminifera, alsSulimina, Textularia„
Ook hier duszeeklei,.
Daarna tot12m zand,w a a r i n zeer weinig diatomeeën
Vermoedelijk
zandbanfeand,
In boring 1 ,vindenweongeveer dezelfde lagen ir.et,
eenzelfde samenstelling. Inhetalgemeen kunnenwe
zeggen, datalle boringen, indji gebied vande.4
raai genomen, ongeveer eenzelfde aspect laten
zien: onder eengoed ontwikkelde veenlaag ligteen
ongeveer drie meter dikke kleilaag.., welke hoofdzakelijk uitechte zeeklei, enw e lwaddenklei, bestaat,
waaronder hetzeezand begint. Deze kleilaagis
niet, zooals verder Zuiaeliji'.nagenoeg steeds het
geval blijkt te zijn, in twee duidelijk gescheiden
gedeelten verdeeld., maar ééngeheel, en hoogstens

... 2,! âocDrverschillend zand- of veengehalte in aparte
x lagen onder te v e r d e d e n . Hieruit zou men de g c ~
x Volgtrekking kunnen maken, dat een r e g r e s d e ran
x het zeewater in d:.tgehied r.iet ia'opgetreden,t u s x schentijds en dat we dus waarschijnlijk te doen
x hebben in het vóór de Q o d ^ o o r n s c h e Heveringen g e ~
x legen gebied, met een soort eiland, dat tenslotte
x met veen bedekt werd, en toen word overstoven door
x het duinzand. zonder eerst door de see weex te zijn
x ondergedompeldoWe zullen dit gebied in het vervolg
x noemen het Oostvoornsohc eiland.
Boring EI, Deze, in de buurt vpn hen Broodc Water
gemaakte boring vertoont tot '12 :::• geen typische
kleilaag, zoodat we hier v/eiop een gebied zijn
aangeland, dat hetzij door transgressie, heizij
door afknabbelende werking van d- zee, zijn k l e i laag heeft -erjoren, Van 2-30 n tot 2„60 m onder
het maaiveld treffen we een humeuze laag aan,, die gekenmerkt wordt door talrijke cocons van aardwormen,
zoodat we hier wei kunnen spreken van een soort ak-~
kergrond, die later door een goede 2 m zand overstoven zal zijn, Yanaf 7 rflonder maaiveld vinden we
een zandige klei, welke veel grasresten bevat en
slechts sporadisch overblijfselen van diatomeeën,
Tot 8.5O m onder maaiveld vinden we dan grof grijs
zand, waarop Ieeinig zand volgt tot 10,50 m onder
•maaiveld. In dit leemig zand treft men de folgende
diatomeeën aan:
Rhaphoneis belgica
Paralia sulcata
Cymatoplcura elliptica
Nitschia spec,
Campylodiscus ciypeus
Triceratium favus
Biddulphia rhombus
Verder enkele ?oraminiferen en Hydrobia,
Onder 10.50 invinden we dan fijn zwart--grijs zand,
waarin geen diatomeeën gevonden werden. Dit zand
was slibhoudend. Enkele brokstukken van diatomeeënschalen duidden op secundaire ligplaats. Naar mij
voorkomt, laten de gevonden diatomeeën in het lcemige zand ons zien, dat we hier een transgressiegebied hebben gehad, waarin het zeewater zóó bewogen w a s , dat de eigenlijke kleilagen geheel verdwenen en alleen nog wat met zeezand vermengd slib
achter gebleven is.
Boring J geeft tot 9>3C EIonder maaiveld een
laag schelpen, v/aarboven sand. Onder dit schelpen-bankje ligt een laag van 10 tot 10.25 m klei. met
riet-insluitseIs, waarin eich bevinden:
ïrochammiria,
Coscinodiscue oculis iridis
Biddulphia rhombus
Nitschie,spec.
Näviculü peregrina
Campylodiscus clypeus
JNTavicula didyma
Een dunne veenlaag van 5 OIE dikte scheidt deze
la?g van de volgends kleilaag, welke van 10-30ra.
tot 10,80 m onder maaiveld te vinden is. Deze bruine, veenhoudende klei bevat:
Navicula didyna
Surirelia ca-aroni~Biddulphia rhombus

îfevicuia p e r s g r i n a
Rhaphoneis b e l g i c a
Epithemia spec,
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Hierondertot 12mzand,waarinïlaviculaperegrina
enIricoratiumfavuea Deze beide,dooreenveenlaagjevenelkandergescheidenkleilagen,vertoonenhet
kenmerkendeverschildertweeachterelkaargevormde
periodenderzeeklei:deonderste laagmeereen
haf-kustvorming,dobovensteneerechtezeekust.,
Hierhebbenwe dusreedseenongestoordekustvorming
maarnoguiterst dun:hetgeheelis80cmdik.Alles
wijst erop,datdezekleilagen,met deveenlaag ortusschon,nietopsecundaire ligplaats liggenen
ookniet sterkgeërodeerd zijn-,docheenvoudig geen
gelegenheid hebbengehad omzichbehoorlijk tevormen.Daaruit zoudegevolgtrekking temakenzijn,
datwehieronsjuistbevindenaandegrensvanhet
kustgebeurententijdevandezeklei-enveenvorming,
terwijlhetmeerWestelijkepuntHJdaar juistbuiten
zeewaartsl"g,
!
BoringH ,urtoonteenveeldikkerekleilaag dan>T
enligt dusineenveelminderdichtbij dekustgelegengedeelte,laarIT1echterjuistietsdichterbij
dekustgelegenirdanj', volgthieruit,datinde
buurtvanH'eensoortkusttonggelegenheeftten
tijdevan dekleivorming,hetgeenookdoordeomringende boringen (H-,7,P? Q, W. enS)bevestigd
wordt,Aidezeboringen verboonenvrijgoedontwikkeldekleilagen,terwijleromheendekleiveelal
dunisofontbreekt (H/JhU.)•Zoo'buigtdekustten
tijdevandekleivorming hierduidelijkWestwaarts
uit.Van6,70KIondermaaiveld vindenwe zandmet
vrijveelveen,?/aarin,behalve houtresten,enkele
diatomeeën,vooralveelvaren--sporangiëngevonden
worden.Enkelestrnndschelpenwijzenzooopeen
spoelveenaandokust;deonderste laag echtervertoontgras-wortels,zoodatdemogelijkheid vaneen
transgresse door dezeeevenminisuitgesloten.
Danvolgt eenzandlaagmet"'eeldetritusgemengd
tot8.5Omondermaaiveld,waaropeendikkekleilaagvolgt van8„50"cot10m,waarinvooralveel
Hydrobiagevondenwordt enverder:
Paralia sulcata
Cosci.nodiscusoculisiridis
Nävieulo.peregrina
Navlcula oieomis
Trieeratiurnfavus
Hieropvolgt eenleemigekleivan20cmdikte,dus
tot 10.20ondermaaiveld,waarinveelForaminiferen
(Rotaliabeccarii,Rotalj.r flevensis,Poiystomella.
crispa,veelHydrobiaulvae.veelplantenresten,benevens dediatomeeën:
Kavicuia peregrina
Campylodiscusolypeus
Ka
viculadidyma
Paraliasulcata
Actinoptychueundvü.atus
Coscinodiscusoculisiridis.,
Ookhierblijktdeonderste laag,metOampylodiscuSj
meerbraktszijndandebovenste,terwijldieonderste laagtevens deforammiferenlaat zien.welke
ookkenmerkend zijnvoor deScheidemonden,b,v„bij
BergenopZoom,Uaaru.itVultafte ieilen, datde
onderstekleilaag gevormdwerdineenvrijbrakriviermond-gebiedj datonderhevig isaanebenvloed»
Tot 11nu oneermaaiveld vindenwedannogleemig
zand.Zoovindenwe dr»'opdezenlandtong;omde
vorming zoomaartenoemen,weer deongestoorde
klei-afzettingenterug,
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Boring D 9 .In
deze boring meent
entDr.Steenhuisde
kleilaae; 'te
uancntracer.renop7»15-7«50m onder
maaiveld. Echter isdeze leemige laag eengeheelandere vorming, dandekenmerkende klei- en voonlngon,
die doorgaans opdeze diepte gevonden worden. Want
de volgende bestanddeelenwerden erin anngetroffen:
Veel bladerenvanSphagnum
Biddulphia rhombus
Surireîla saxonica
Goscinodiscus oculis iridis
weinig diatomeeën, maarook
Eupodiscus argus.
Hieruit volgt m.i.zonder meer, datwehier eenklei
op secundaire ligplaats hebben, eenspoelvcenaan
de kust, da'!rdeSphagnum daarop zonder meer, tezamen met brakwatcr-diatomcoën wijst.Dit spoelvcen
zalineen ijroomgeulvóór dekust zijn gevormd en
vermoedelijk afkomstig zijntendeelevandeafgespoelde kustkloi, tendeele vandeveenbanken.De
diepere ligging vandeze leemlaagwordt hierdoorook
zonder meer verklaard. Zijvormt geen continugel
heelmetdeover:
kleilagen
onder
•6^
ietzond,zooö
als zeb.v.verder landwaarts ingevondenworden,en
zooals door debeschrijving vanDr.Steenhuiszou
afgeleid kunnen worden.Menzieechter zijn profiel
op bijlage 3vc'fthetrapport 193^.
Tenslotte volgc hiernogde beschrijving vanboring
E, welke ongeveer hetoorspronkelijke type vankleiafzetting vertoont,behalve dan,datdeklei vrij
dun aanwezig is.
Van8mtot8..1Cm onder maaiveld vindenwe een dunne laag pikzwarte, H 0 S-houdende leem, welke duidelijk eensecundair spoelvecn vertegenwoordigt. Ycel
detritus
e r i n -aaawezig, weinig strand-diatomee •n,
Een z^ndl ig met schelpen volgt t o t 8.50 a onder
maaiveld, waaronder eenveenlaag tot8.65ni
volgt
Ditvee ,uitriet ofbiezen bestaande,v/ertoont
geendi tomeeënenzaldusweltentijde vande
vorming droog gelegen hebben.Hetligt opeenzandiS kleilaag tot9m onder maaiveld,welke Goscinodiscus oculis iridis,Invicula cruciata enHr":vicula
didyma bevat enduseenstrandvorrning is.Danvolgt
z"tidtot
0 m, waarinwat schelpen,gevolgd door
kleilaag tot10.10
ra
onder maaiveld,
een veen
Hierin vindt men Hydrobia ca.devolgende diatom
m:
Eupoöiscus argus
Goscinodiscus centralis
Actinoptychus undulatus
Biddulphia rhombus
Havicuïa didyna
Havicula pulchra
(peregrina)
H.a.viculacrucicula
Triceratiuinfavus.
brakwaterDe onderste laag isdusweer iets meereen
van een
vorming,de bovenste duidelijk eenvorming
stille kust-afzetting. Onder deze lagenkomttot
12m onder maaiveld 'fijnzand voor, zonder diatomeeën; vermoedelijkduszandbank-of rivier-afzetting,
Tc vermelden zijnnogdevolgende naaivcldhoogtan
t.o.vanH.A.P.vande besproken boringen:
A
+4,80m
A

3j•

iq. .

àa .
H*l..
D2..
E

+
+
+
+
+
-w

3.07 m
3.68 m
3=81 n
4.45 m
2,68 m
5-31 n

-24Doordezegegevensblijkt,datdeonderkantvandeonderstekleilaag (hetgedeelte dus,dathetminstG
telijdenzalhebbengehad vanhettransgredeerende
zeewater)indezeboringentenopzichtevan N.A.Pligt:
A ,...-4.20 n
A,. ...-4.23-

HÏ:

-

?

1

J . ...-7.01n
H 1 . ..,-6.75m
•°2. . ..-?

E !..--4,81ÏÏ
Zooligtin J enH'deonderkant vandekleilaagveel
dieper,waaruit beslotenmagwerden,dathiervroeger
eenrivierbeddinggeloopenheeftofeeninhamin
dekustaanwaigwas.Hiermedeinovereenstemmingis
weer, datjuistoverditgebied eenouddoorbraakgs»
bàedligt,datzijnuitwerkingnogvertoontinde
wielen,welkezichindebuurtvandeSchaapskooibevinden.Bentweedeminderdiepgezonkengebiedligt
bijE;naarwenog zullenzien,komendaarmedeandere
bevindingenovereen,zoodatookhierzulkeenstroomgeulmagwordenaangenomen;het erbovengelegendoorbraakgebied,dathiermedenogsamenhangt (doorbraakgebiedenvindtmenveelalbovenoudestroomgeu]sn,
zooalsik eveneensinhetgebiedbijHockanjekon.
vaststellen(nognietgepubliceerd))vindtmentot
uitdrukkinggebracht indeEendenkooiendedaarachtergelegenlageterreinen.
3)Deboringentenbehoevevan deBrielschewaterleidingoftenbehoevei7anparticulierengemaakt;,werdendoormijwelbekeken,dochnietnadergeanalyseerd.Daarzijechterinvelegevallengeheel gelijkenopdie,welkevoordeOostvoornscheBrandweer
zijngeslagen,kunnenwemet debeschrijvingvande
laatstevolstaan,
4)Drieboringen,tenbehoevevan deOostvoornsche
Ziebij-Brandweergeslagen,.
lage2
lila.BoringophetterreinE. 'ven denBerg,
Op2.9Omonderhetmaaiveld ligt eenveenlaagvan
30cmdikteopeenkleilaagvan3+20mtot6,90m
ondermaaiveld.Dezeklei,walke eenweinigzandbevat, vertoontdevolgendesoortenvandiatomeeën:
Triceratiumfavus
Ooseinodiscusoculisiridis
Actinoptychusimdulatus
Para1ia su icat;a
N a vi e u l a l y r a
Havicula peregrina
E p i t h e m i a zebra
D u i d e l i j k h e b b e n w e dus h i e r te d o e n m e t e e n f o r m a t i e , g e v o r m d a a n de k u s t e n s t e r k b e ï n v l o e d d o o r e e n
n a b i j e r i v i e r m o n d ; v e r m o e d e l i j k e e n g e b i e d a l s de
O o s t e r s c h e l d e . H i e r o n d e r e e n jlibli^udend z a n d g e b i e d
met enkele schelpenhankjes tot 22.20m onder maaiveld.
D a n tot 2 4m v e e n h o u d e n d e k l e i , m e t de v o l g e n d e s o o r -

ten:
Surirellatenera Navi'.culaviridis
Epithemia zebra
Synedraulna
Epithemiaturgida Nitschia spec,
Cymbellariaspec,
Cymatoplouraelliptica,
Indezeoudekleilaaghebbenwe dustemakenmeteen
echtezoetwater
vorming,mogelijknetbrakkeninslag-,
Daarondervindenwe zandenmetwatgrind enschelpen,
tot36'90mondermaaiveld,danwordthetaandgemengdmetbrokjesklei.Indezekleivindenweinhet
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Ziebijlage2

geheelgeendiatomeeën,zoodat zevermoedelijkwel
vanrivier-afkonstzalzijn.Ditzelfdekangezegd
wordenvoorhetgrootste deelvanhet zand,Inde
kleiop38o.kwamenvrijveeldenne-stuifneelkorrels
voor.Wehebtenhierduswelneteenland-afzetting
tedoen,diedoordalingonderdezeegeraaktisen
waarvandezoetwatcr-klei-afzettingop22-24nde
bovenste
afsluitingvormt.Tochtoonendeschelpen
op35 m diepte duidelijk eentransgressie aan.Belangrijkvooronsonderzoekisdekleiop22-24m;
dezekomtn.1,doorhetgeheele gebiedneerofmindersterkontwikkeld voorenvertoontmeernaarhet
Westen eengrootere toenaderingtot dezee,dan
landwaartsin .Directbovendekleivindenweeen
slibhoudende zandlaag,welkeBiddulphiarhombus,
verschillende soortenvanCoscinodiscus,benevens
Campylodiscuselypeusbevat,zoodatwehierweer
eenkust-gebiedhebbenendusdaardoordetransgressieoverhetzoetwater-gebied bewezenis.
Indetegenwoordiggangbare terminologiegesproken,kunnenwe zeggen,datdezandlagenv-m38mtot
24monderhetmaaiveldbehoorentotII4,hetfluvioglnciaal,terwijldebovengrensdaarvaigevormd
wordt door«dejong-pleistocene dalopvullingII8,
deveenigekleiop22-24mondermaaiveld.Hierop
rusthetoud-holocene zeezandvan22mtot6*.90m
ondermaaiveldendaaropligtweerdejongezeeklei,
hiernietintweeduidelijke periodentescheiden.
Opdeze zeekleiligthet jongeveen,dathierop
hetOostvoornscheeilandnergensontbreekt.
Ikheb dezeboringlilaheteerstbeschreven,omdat
deandere ergeheelmedeovereenkomen,behalvedan,
wat dehoogte derlagenbetreft.InIaisdeklei
op22mslechts60cmdik (21>20-21,80m ) . in H a
1.30m (22ntot23,30m). MerkwaardigiseenveenigekleilensinIIaop28,,90 n, welkegeendiatomeeënbevatte enduswelfluviatielvanaardmoet
zijn.Eenzelfde lenskomtinIanogvoorvan24.70
mtot24.90mondermaaiveld«
Dezeboringen,gevoegdbijboringKo,1ton"behoeve van deBrielscheprised'eaugenomen,latendus
inhetkortdevolgendebijzonderhedenzien.
Ie.»Dejong-hölocenc zeekleiisonderhetOostvoornscheEilang
sterkontwikkeld,ineenlaagvan
ongeveer3 n dikte enisniet duidelijk intweeopeenvolgendeperiodenteverdeden* "Vermoedelijkiade
toestand duze,datalleendeoudsteperiode,met
duidelijkehaf-vorming (riviermond)ontwikkeldis,
terwijldeeigenlijkekust-faciesontbreekt» Opdeze
kleilaag isoenvrijdikkelaagveenafgezet,die
eentypischkustveen doetterkennen.
2e.Op eendieptevanongeveer22mvindenwede
restenvanhet jong-pleistocene laagterras,datals
eenzoetwater-vorming enverveening isontwikkeld.
Daaroverheenvindenwe dandeoud-holocenezeezandengelegen.Meernaarzeetoeisditlaagterras
doortransgressie verdwenen,zooalsduidelijkuit
hetontbrekenerv^ninNo,ivolgt, Ookdepresultaten
derdiepereboringen,welke ditjaarwerdenverricht,
wijzenopeenzelfdegebeuren.Hetisd\iswelmerkwaardig,datklaarblijkelijk dekustlijninhet
oud-holoceonnietveelvandievanongeveerhetjaar
800n,Chr.afweek»

4)EenboringophetterreinbijdeSchaapskooi,gemerkt IVa.Deze boring,verrichttenbehoevevande
watervoorzieningvanhet7/erkkampaldaar (hetwater

26 "bleekonderdekleilaag volkomenbrakenondrinkbaarte zijn),vertoonthetvolgende"faeeld.
Deboringwerd verricht indebocht vandeSchapendijkbijhetWindgat,juisttenZuidenvande
Schaapskooi.Onderdeteelaarde vindenweeerst
eenzandlaagtot 2.10monderhetmaaiveld.Daarna
komt eenkleilaagtot7-10m> dus5m dik,welke
uit echte zeekleibestaat endustothetonderste
kleigebied moetbehooren.Hetisduseentypische
jong-holocene zeeklei,zonderperiodischeafzetting,zooals datmeerWestelijk enookbijhetHaringvliet regelis.Opdezekleilaag echterligt
eerstnog eenvesnlaagvanongeveer 30cmdik,zoodatwehiergeheeldezelfde vorming tegenkomenals
ophetOostvoornscheEiland.Onderdekleivinden
wevan7«10mtot 18.20mondermaaiveldkleiïgzand,
waarop eenkleilaagvan 18.20mtot20.60mvolgt.
Danv/eerzand tot 22.30m,vervolgenskleitot
23.3Om,daarnaweergrof zand.Indeze juistgenoemdekleilagenvindenwe geen enkele diatomee,
zoodatwehiererzekervankunnenzijn,datwe
met fluviatiele afzettingentedoenhebben.In
feitehebbenwehierdusgeheelhetzelfdebeeld,
alswe ditookkregenbijOostvoorne.Evenalsin
hetOostvoornschegebied,vindenwe onderdedikke
holocenokleilaag directhet zoutewater.Ookhierinstemmenbeidegebiedendusvolledigovereen.
5),Eenaantalboringengenaamd P-ZZ,verderW1,M1,
A ,B£-enC .Deze boringenwerdenverricht omna
tegaan,oferverband zoukunnenbestaantusschen
deeigenaardige duinvormingindezeomgeving.Bezietmenn.1.dekaart,danvindtmenindeoude
strandwal,welke ongeveer looptvanHJnaarA-,,
tweeonderbrekingen,waar deduinrichels plotseling
nietmeerH.O.-Z.W.loopen,maarnaarhetOosten
landwaartsinbuigen.Deeeneonderbreking is gelegen bijG 7 enkanthansinverband gebrachtworden
met delandtong,welke bijdebespreking vanH ter
sprakekwam, deandere bevindt zichbijC'.Zooals
wijnogzullenzien,isditlaatste gebied tezamen
tebezienmathetinfiltratie-terrein, datthansals
jongeaanplantvanhetAdministratiefonds'Rotterdam
ingebruikgenomenis,dochsteedsals eenuiterst
droogenstuivend terrein bekend geweest is.integenstellingvandeomringende duinen,diezeer
vochtiggenoemdkunnenworden,voorzoover deBrielscheprised'eauhetwaterniveaunietverlaagd heeft.
Beide eigenaardige onderbrekingenhebbenduswel d e gelijk hunoorzaakinbepaalde geologischebijzonderheden.
De boringenP-Uwerden dichtnaastelkaargenomen,teneinde een eventueele rivierbedding onderhet
duinzand tekunnentraceeren, daarookbijhetBree-deWaterzulkeenbeddinghet eerstewasvermoed
tengevolge vaneenbijzoriderv/erloopvan deduinrichelstenZuid-Oostendaarvan.Daarbijkwamnoghe*
plotseling onder deduinenverdwijnenvandendijk,
welkewijalsrestvandenoudenNoorddijkreedshebbenleerenkennen.Echter,welwerd eenlichtewijziginginhetverloop derlagengevonden,docheenduidelijke rivier-bedding,alsanderhetBreedeWater
konnietv/ordenaangetoond.
Eenbeschrijvingvandeze eerste reeksboringenis
alsvolgt.

-27DG "boringenP--Svertooncnongeveereenzelfdebeeld.
Hetmaaiveld ligthieropeengemiddeldehoogte van
4.80mïï.A.P..
+
metzeerkleineverschillen.
Opongeveer6raondermaaiveld,dus1.20monder
N.A.P.,vindenweeenveenlae.gvangemiddeld 50cm
dikte.Ditveeniseendroogkorrelveen, datwel
afkomstig zalzijnvaneenweideveenofuiteen
veenplaSj daarerslechtsenkele zee~diatomeeën
ingevondenwerdenenverderveeloverblijfselenvan
Daphniden,benevensvanAree11a.Dit zoetwaterveen
rust danopeenkleilaag van gemiddeld 80cmdikte,
metdevolgendediatomeeën:
Naviculaperegrina
Pleurosigmaspec.
Coscinodiscusconcirmus
Paralia sulcata
Biddulphiarhombus
ActinoptychusRalphsii
Eavicula didyma
Coscinodiscuscentralis
Milionlinaagglutinans (Foraininifeer)
Wehebbenhierdustemakenmet eenbrakkeflora,
grenzendaandeopenzee (kustformatie) l
Onderdezekleilaag vindtmendanvanongeveer
7-8monderhetmaaiveld eenlaagleemig zand,v/aarinongeveerdezelfde diatomeeënvoorkomen.Hieronderligtdanweereenkleilaag,van7>Ö0m ^°^ 8,50m
óndermaaiveld. Indezekleilaagvindtmenvrij
veel schelpen,vooralHydrobia,terwijlveelzand
erinvoorkomt,Dezekleiismeereenkustvorming
betrekkelijk armaandiatomeeën,metveelForanJrn-,
fereh (ïïaplophragmium),verderAptinoptychusundulatus,Triceratiumfavus,Paraliasulcata,Coscinodiscusoculisiridis.Duidelijk ishierdusweerde
zee-invloedbemerkbaar,terwijltevens deperiodischevormingvandezekleilagen (methet zand ortusschen)wijstop eenongestoorde vorming,overeenkomendmet die,welkeweeldersopheteiland
aandekustenwaarnemen,maarverschiUend zoowel
metdieophetEilandvanOostvoorne,alsmetdie
beschrevenbijdeSchaapskooi.Opmerkelijk isook,
dathetveenbovenopdekleilaagniet isgeabraseerd.Vlakbovenditveenligtn.1.eenschelpenbank,waarinMaotra,Cardium enDonaxdenboventoon
voeren. InP.werdopeenhoogte van5-60monder
maaiVeld eenmonsterwater genomen,dateenCl-gehaltevan46mgrper 1lietzien.BoringIvertoont
inzooverre eenkleinewijziging» dathierhetveen
ietslagerbegint (6.20-6.50mondermaaiveld),
terwijldeklei,dietot7«50m ondermaaiveldis
aangeboord, zeerzanderigbleektezijn.Onderde
Klei,op7'50mdusindezandlaagtusschendebeidekleilagenvermoedelijk,bleekhetwatermonster
eenchloorgehalte tehebbenvan39mgr.per 1 Deze
verlagingvandeveen-enkleilaagloopt danover
inhetprofiel,datinUwerd aangeboord,engekenmerktwerd doordeafwezigheid vandeveenlaag,De
kleilaag echterbevatte hier (op2,20monderïï<A.E);
beide boringenTenIJliggenop4,50m +N.A.P.,
duswat lager'dandeboringenP-S)zeerveelplanten-detritus,zoodatvermoedkanworden,datdeze
kleilaagweldegelijk begroeid geweest isenhet
veenerdusdoor dewerking vandezeeisafgehaaldWevindenindezekleilaag,welke looptvan6„707.5Omondermaaiveld, desoorten:
ïlaviculacrucicula (zeerveel)
Coscinodiscusoculisiridis
Paralia sulcata
Coscinodiscusconcentricus.
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Waarschijnlijk iadus,datdezekleilaag,welkelagerbegint,dandie,waaropindevorige"boringen
deveenlaagligt,overeenkomtmetdeondersteder
x"beidekleilagen» Hieruitvaltdanafteleiden,gex zienookdeoverige resultatenvannaburige"boringen,
x datwehiereeninbochting landwaartsinvandekust
xhebbengehad,waarindewerkingvandezeeeengedeelxtevanhetveen,mitsgadersdebovenstekleilaag,
xheeftdoenverdwijnen.Ditsluitnatuurlijknogniet
xhetontbrekenvaneenrivierbedding indenabijheid
x in,maargeeftiniedergevaleenverklaringvanhet
xNoord-westelijk hiervanvoorkomendeinfiltratie-gex bied:daarontbreekt debovenstekleilaag,degeheex Ieholooenekleilaag,grootendeels ensluit dushet
x holocene zeezandnietvoldoendeaf.Vandaar,dat
x eenwatermonster,inUonderdekleilaaggenomen,
?•>
x eenchloorgehalte gafvan39mgr.per
Deverdereboringenindezereeks,W,Z,enZZ,bevestigenditgezichtspunttenvolle.Want inWvindenwe deneerstenkleiïgonbodemeerstop8monder
maaiveldhoogte (welkeop4.52m+U.A.P.ligt),dus
op3.48m -N.A.P.,onvaneigenlijkekleiisdaar
geensprake;debodemblijfthierzeerzandering
tot9'20mondermaaiveld toe.InZligt eendunne
kleilaagondereenveenlaagvan8.30tot8.50m
ondermaaiveld (4.65+N.A.P.)>welkeveenigeklei
zeerveelNaviculadidymabevat enduseenduidelijkekust-afzettinginstilwatervertegenwoordigt
(01-gehalteop9m80mgrper 1*.),terwijlinboring
ZZdezelfdekleilaagop8.90tot9»20mondermaaiveld (hoogtedaarvan4.22 +N.A.P.)gevondenwerd.
Op8.60m,dusbovendezekleilaagbedroeghet
x chloor*-gehalte57mgrper 1.Dezegegevenslatenzien,
x datdeeigenlijkekleilaagmetdekenmerkendediatoxmeeën,hiernietontwikkeld is,dochvervangenis
x doordie,welkemenookaantreftindelagerestrooxkentusschendezandbankenvoordekusthedenten
x dage.We zijnhiernietmeerinhetoudezeekleixgebied,dochineenkleivorming,welkelatermoet
xnebbenpSLaatsgehad,alligtzijooklager.Ten
xtijdevandezeNavicula-didyma-afzettingstondde
x zeetegendemet eenrietveen(verder landwaartsin
xmetweideveen)bedekteholoceneklei-afzettingen
x enspoelde zetendieelevlakaandekust (welke
xtoenongeveerlangsdelijnH-Cverliep)af.Het
x resultaat is,datonderdezeduinenvooreengroot
x deeleniniedergevalbewestendejuistgenoemde
x lijn,dekleilaag,welkehetduinwaterelders
x tegenhoudt (zoodatverzoetingvanhetspanningswax tereldersnietkanoptreden)nietbestaat endaarx doorhetoppervlakte-water (phreatischewater)naar
xbenedenkandoordringen,waardoorhetinfiltratiegebied ontstaat.DeboringenA ,B enQ bevestigen
zondermeerhethiervoorgestelde,inB werd zelfs
tot 9mondermaaiveld (op4,05ro+E.A.P.)geen
kleiaangetroffen,indebeideandereboringeneen
dunne laagopongeveerdezelfde diepte,OokinM
vindenwe,opeendieptevan4m -N.A.P* eenveenigekleilaag,welkevoornamelijk dedidyma-facies
laatzien,
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Zooisdoordeze reeksboringenmet zekerheidvastgesteld,datdeeigenlijkekleilaag,welke elders
opongeveer2monderN,A.P»aanwezig isenmeestal
uittweegescheidenlagenisopgebouwd,hierinhet
infiltratie-gebied ontbreektenplaatselijkvervangenkanzijndooreendunnelaagopongeveer4m

- 29 xx -N,A,P.,welke laag van gelieelandere so.menstelxx ling is en eenkust-formatie doet zien.
Ook boringV, genomen inhet gebied von de eerste
onderbreking in de buitenste duinenreeks, laat geen
ander beeld zien. Ook hier vindenwe op S.^0 m onder
het maaiveld een dunne kleilaag, die een duidelijk
albgeenkarakter (haast geen diatomeeen)doet
zien.
Het water boven deze kleilaag (op 8m onder maaiveld, dat op 4,50 m -;-IT.ii,.?,ligt)heeft een
ohloorgehalte van53 '&ZTP e r'-

7)DeboringenrondomhetBreedeY/aterzijnindertijd,wathunresultatenbetreft_, uitvoerig door
mijbeschreveninhet artikel "Hetnatuurmonument
"hetBreedeWater"op"Voorne",verslagenVereeni-gingtotBehoud vanNatuurmonumenteninNederland,
1935bis. 183~199P Hieriseenuitvoerige beschrijving dergeologische resultatengegevenopblz,
194-199> terwijlhet blokdiagramopblz,.196een
nauwkeurig overzichtvandesituatie geeft- Dehier
onderscheiden facieszijndoormijnlatereonderzoekingenuitgebreid,doordatvooralindebuurtvan
Rockanjenogandere faciesoptraden,welkeookin
hetNoordelijke gebied bijOostvoornekunnenoptreden«.Ikdenkhier speciaalaandiemetCampylodisscusenmetSurireilaenCymatopleura,welke inh©i
gebied rondomhetBreedeWaternagenoegnietvoorkomenendaardusooknietvanbelangwaren.
8)Ook tenopzichte ^anderesultatenvanhetge~biedvanhetBosduinkanikkort zijn,daardeze
vondstenvoorons gebied vanveelminderbelang
zijn,omdat ditgebied tevernaarhetZuiden
ligt.Ookbleekhier deuniformiteit derlagenzeer
groot tezijn,zoodat ikkanvolstaanmeteenverwijzingnaarhet desbetreffende artikel,datreeds
werdvermeidinDeLevendeNatuur.
,..,
9)Het nieuwe materiaal, bekend geworden door de
A ™ G c boringen in1941, Beze boringen bestaan 'beneer3,4en5
ste uit een reeks,ongeveer liggend isdegeprojecteerde reeks putten van dewaterleiding. Deze
boringen zijn genoemd El tot E4, E'!tot F3 ? E4. P5
enverder DB,DB,:? DB 7 ~ Al deze boringen liggen in
een enkele rij, loopend eenweinig aan debinnenkant der duinen en evenwijdig ongeveer aan den
Duinweg.Y/ijzullen zonagaan in de volgorde
Zuid
wcKt-Noordoost,
DB.,.Diepe boring,uitgevoerd door de Birma Mos,
De boring is gemaakt ophet zoogenaamde Nieuwe
Land enheeft eenmaaiveldhoogte van4-33m +ÏT.A.P.
Onder het gewone duinzand vindenwe op 1,97 *&-N.A.P*
een dunne drocge vee:ilaag; vermoedelijk een spoelveen, van 10cm dikte,,Daaronder zand met schelpgruis tot 2„371Tl-N.>.A-P.-'Onder deze zandlaag bevindt zich oen sterk zandhoudende kleilaag tot
3«.77m -N.A.P>.,welke kleilaag de volgende diatomeeënbevat;
Cosoinoâiscus ooulis iridis
Navicula didyma
Aelaianthes Spec>
Deze kleilaag behoort dus "botde echte kustvormingen vc,a de didyma-facies,
Van 3»77m tot 4,87m -N.A.P.volgt dan eenkleiig gelaagd veen,waarin schelpen als Gardium edule
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30enHydrobiaulvae,waarbijdevolgende diatomeeën:
Paralia sulcata
Coscinodiscusoculisiridis
ïlaviculadidyma
Naviculaspec,
Wehebbenhierdustemakenmet eenstrandveenuit
dedidyma-faciès.
Van4,87mtot6,37m -U.A.P.volgt daneenkleiige zandlaag,waarinScrobicularia plana,waarop
tot 9»67ra-ITcii,P.eenietsslibbige zandlaagvolgt.
Daaroptot 12,67ra-N.A.P.eenzandlaag,waarinzeer
veelpyriet-globulizijnafgezet enwaarinPulvinulinarepanda eenvoornaambestanddeeluitmaakt.Geen
diatomeeënwerdenhieraangetroffen,zoodatwevermoedelijkmet eenzandbankvormingtemakenhebben.
Totongeveer 19raonder1T.A.P.volgt dangewoon
grijs zand,waarop eendunlaagjevan5°radikte lecmig zand volgt,Inditleemige zand,gelegenop
18.95ra-ILA,P.kwamendevolgende diatomeeënvoor:
Paraliasulcata
Ilaviculadidyna
Coscinodiscus oculis iridis
Epithemia zebra
Coscinodiscus enEupodiscus.
Sendergelijkmengselvanzoet-enzoutwater-diatomeeën,waarbijechternogsteedsN. didymaaanwezig
is, doet denkenaaneenafzettingineenriviermond.
Ookeentweedekleilaagje op20m -N.A.P.,van10
cmdikte,laateenzelfde flora zien.Onder ditlaagjekwamtot21.67m -IT.A.P.(hetdiepstepuntvande
boring;zandmet schelpenenveelslibvoor.Vande
schelpenzijntenoemen:
Ostreavulgaris
Mytilusedulis (zeerveel)
Tellinabaltica
zoodatwehierwelmeteenwadden-fauna tedoenhebben.Hiermede stemtechternietovereendemicroflora,welkebestaatuit:
Eiddulphiarhombus
Coscinodiscus concentricus
Cosci.nodiscTisMeninghini
Epithemia turgida.
Deze florawijst zondermeeropeenriviermond, zoodatweneerdienente denkenaanSchelde-mond-afzetting.Inhet slibbevondenzichveelgipsnaalden.
Detypische zoetwater-afzetting,zookenmerkendvoor
deOostvoomache boringenopdeze diepte,werdhier
dusnietgevondenenvervangendooreenriviermondafzetting,ongeveereruitziendeals deScheldemonding,waar degenoemdeschelpentochookveelvuldig
voorkonen.
Dehieraanwezige schelpdieren zullenvermoedelijk
deoorzaakervanzijngeweest,dateenbuitengewoon
sterkevormingvanH0Splaatsvond,waardoornietalleendepyrietverbindingenverklaard zijn,maarook
desterke luchtnaar ditgasindeboorput eninhet
laterdoorhetfilteropgeonptewater.Hetfilter
werd geplaatst op25raondermaaiveld,inhetzand
met schelpen.Hetwaterwasgeheelbruingekleurd en
x riekte zeeronaangenaam.Hetzwavelgehaltevanhet
xwa~erwasbijzonder groot,zoodatmogelijkerwijze
x ditopeenofandere wijzeproductiefgemaaktzou
xkunnenworden.
?r.Boring 200mnaarhetNoord-Oosten,opeenmaaivcldhoogtevan4,33ra+U.A.P,Tot3raondermaaiveld

vindenwe zandnetwatveenenschelp-gruis,totS m
grofzand,datvermoedelijk welzoezandzalzijn.Het
wordtafgeslotendoor,eenlaagtot6mondermaaiveld
"bestaandeuit zand net; veelschelpen;o,a^Tellina
enMactra.van6mtot6,'i'Omeenzandigveenlaagje?
waaronderwittekleitot7 a ondermaaiveld.Van7
tot7*25mondermaaiveld vindenwe leemigzanden
van7»25ntot8*50mondermaaiveldkleimetschelpen (Scroticulariainhoofdzaak).Onderdezekleilaagvindtmendanweer eenlaag veen.* Tot 10mondermaaiveld leemigzand,daaronderfijnzand» In
dit zandwerd eenfiltergeplaatst.Ie boringwerd
nietnadergeanalyseerd.,
F4.Boring250mnaarhetNoord-Oosten,tenopzichte
vändevorige,gaandetot 11raäiapanderhetmaaiveld,datop4,44m+H.A»P.gelegenisOnder1mveenigbovonzand ligttamelijk grofzand
tot40cm+N.A.P.Hieronderligteenschelpenhoudende zandlaagtot 1,,56 m -N-Ae?-.,met degewone
voordezedieptekenmerkende sohelpsoorten» Yan 1,86
mtot 1,96a "N.jtioP*.vindenwe eenkorrel
veen-laag,
waaronderwittigekleitot2-'-6m _ß..A*B» Dezeklei'.
bevat:
Naviculaporegrin.a(veel)
Naviculadidyma(••"eel)
Coscinodiscusooulisiridis
Triceratiueifavus,
Biddulphia rhombus,
envormt duseentypischekustformatie,metopen
zeeopdenachtergrond,,(tussehenzandbankenontstaan?)
Eenleemige zandlaagvolgtnutot4m -IT,AnP,?waaronderweerkleiligttot4>40~N,A,P, Deze kleibevatveel schelpen van Eyerobia,ulvac enCardiumedule,
bevat zeerveelForaminiferen: zoeaÜL lextularia.,.
N o n i o n e ndevolgende diatomeeè?n;
Ooscinodiscus ooulis iridis
Coscinodiscus speo,
Paraliasulcata
Actinoptyehusundulatus
Biddulphiarhcnbue
Eupodiscusargus
Naviculalyra
Naviculaporogrina,.
Wehebbenhierduseenporegrina-facLes,gomengdmet
veleopen-zee-diatomoeen,2.0odatwckunnenbesluiten
totopenzeeaandekuste
Onderdezekleitot'11inondermaaiveld slibhoudend
zand,waarinbrokstukkenvanTrioera^iumfavus,
Rhaphoneisbelgica,,CcscinodiscuS:,Hotisduszeker
zeezand.Het filterword op10 n geplaatst engaf
zeermoeilijk slibhoudendwater,ondanks,datinhet
zandwat schelpenaanwezigv;aren„
Deperiodische vormingvandekleilagenvandejongerezeekleiisindezeboringwooropval].end,.Hetziet
ernaaruit,datdebovenste vorming:,metveelN*pe~
regrina,wijst opepenzee,indenabuurschapvande
kustlijn,terwijldeonderstekleilaagmeer-opbrak
waterwijst,
F..,75niverder,heeft sterkeovereenkomstmetIC1,*
Maaiveld-hoogteishierop4,GÇ iv.•>.- st,.j>.„puGrofgeel
zandvindtmentotOr55^bovenN,A.p0;; danvolgt
grijszandmetwatschelpen tot UvA m -IT,A«P,-waarondereenveenlaagjevaniCoe;diktete vindenis.Het
iszandigveenmetscuelpgrues.Hieronderligteen
meter dikkekleilaag,metveenlaagjsserin:hetis
witteklei,welke7,eorrijkisaandiatomeeënvande
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lîaviculapcregrina
Paraliasulcata
Biddulphiarhombus
Coscinodiscus-soorten
Actinoptychusundulatus
Van2,81 ni-N.A.P.tot3.81Q -N.A.P.vindenwe een
laag zandnetschelpengruis,waaropweerzandige
kleinetschelpenoptreedttot4.81 n -N.A.P.In
dezekleivindenwe:
Actinoptychusundulatus
Kaviculadidyna
Trieeratiurnf
a
vus
Biddulphia rhombus
Coscinodiscus-soorten
Trochanmina (Foraminifeer).
Hieruitblijktheelduidelijk enklaar,datdeonderste derbeidekleiingen,zooniswe reedseerder
opmerkten,dichterbijdekustlijn (opdokustlijn)
ontstond,dandebovenste laag.Deonderste laag
n.1.isduidelijk eendidyna-facies,debovenste
eenperegrina-dito.Daaruitvolgt,datdetusschenliggende zandlaagdeuitdrukking isvaneontransgressievandezee.Onderdekleivindenwedan
tot10.30raondermaaiveldzand;daarnaisdeboring stopgezet.Indezeboringwerd geenfilter
geplaatst.
Bedenkenwijverder,datPcenP 4boldelagenop
dezoogenaamde landtong,dieikreedseerderhier
xbeschreefendatP^voorbijdezelandtonggelegen
x is,danzoudenwijdaaruitkunnenbesluiten,dat
xhier devormingderkleilagenintwee gescheiden
xperiodenjuistwijstopeentransgressie derzee
x inhetkustgebied,vanwelketransgressie zoowelhet
xOostvoornscheEiland,alshetgebied vandeSchaapsxkooiendatvanPc,grootendeelsverschoondbleven.
Pp.Maaihoogte op4.62m+N.A.P*Veenig zandbevindt
zichtotop62cm+N.A.P.,daarnakomt eenschelpenbankmetveelzand,tot1.38-N*A»P.Eenveenlaagnet
schelpgruisvolgt daaropnet eendikte van15enen
danklei-met-veentot 1,88nonderN.A.P.Kleivolgt
dantot2.38onderH.A.P.,waaropoenzandigekleileomvolgt,tot3.38n-N.^.P.,waaropeen10en
dikschelpenbankje,netMytilusedulis,volgt*Van
3.48n -N.A.P.tot3.88n-1T.A*P*ligteenkleilaag»
welke ietszanderigiseno.a.Hydrobiabevat*Daarna
sterk slibbigzand.
Eenanalysewerdnietgemaakt.
Eenfilterwerd geplaatst op5»50mondermaaiveld.
P*.Maaiveldhoogte isop4.13ra.Na2nakkergrond,
waarinwatveenige plantenoverblijfselen,konttot
4.5Oondermaaiveld zandnetwatschelpen*Van0.18
mbovenN.A.P.tot0.32 -N.A.P.vindenweveenig
zandmet schelpenzooalsCardiuneduleenTellina.balthica.Ditzand zet zich,naarneernetschelpgruis,
voorttot 1.31 m -N.A.P.Van1,31mtot1*56n-N.AJP.
vindenwekleiïgzand,waarna deechtekleitot3»12
moptreedt.Eenzandlaag van25cmdikte scheidtdezebovenstekleilaagvandeonderste,dielooptvan
3.37n -N.A.P.tot4*37m -U.A.P.Hierondervindt
nendanIeenigzand tot12n.Opeenhoogte van11.50
n ondermaaiveld werd eenfiltergeplaatst.
Deboringwerdnietverdergeanalyseerd, daarboring
DBvlakbijstaatendezelaatstewelwerdbekeken,
DB.Maaivcldhoogte4.13n+N.A.P.Tot0.27-r-i-IT.A.B.
ligteenzandlaag,daarondereendrogeveenlaagtot
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zand nat schelpen tot 1.67n -H.iï.P.
De veenlaag "bevat rjeendiatoneeën en doet zich als
weideveen voor; veel worncocons geven daarvan de
bevestiging. De daaronder liggende zandlaag net
schelpen "bevat de volgende nollusca:
Mactra subtruncota
Tcllina "balthica
Donax
In het zand geen diatoneeën, wel vrij veel veen;
vermoedelijk hebben we hier te doen net ingewaaid
veen of net de resten van een zandbank.
"Van 1.48 n tot 1.68 n onder H.A.P. vinden we eerst
een zeer dun veenlaogje, woideveen, waaronder oen
laagschelpen, van dezelfde soorten als boven veriaeld.
Van 1.68 n onder IT.A.P.tot 2.27 n onder N.l.P.
ligt dan een laag witte klei, welke ietwat z a n d e rig blijkt te zijn. Deze kleilaag bevat:
Navicula diciyna
Navicula peregrina
Actineptychus splenclens
Actinoptychus undulatus
Coscinodiscus oculis iridis
Biddulphia rhonbus
veel veendetritus.
Het aantal der diatoneeën is zeer groot.
Hieronder tot 2.87 n -N.xi.P. ligt klei net zand,
waarin:
liavicul^ peregrina
Coscinodiscus oculis iridis
Coscinodiscus excentricus
Biddulphia rhonbus
Van 2,87n -ÏÏ.A.P. tot 3.37 n -K.A.P. kont dan
zeergrof zand, net schelpgruis. Hierin konen de
schelpen Cardiun edule, Tcllina balthica en Hydrobin uivas voor. De analyse van het zand geeft:
9-6 schelpgruis,Echinocardiun-naalden,veen 8%
5 grof zand
40%
4 niets
3 zand, Poraniniferen, veen
45%
2 zand
3%
1 niets
0 veel slib, fijn scherp a-ruis, weinig
dia-fc. .
^
4%
Van 3.87n tot 4,07 a -H.A.P. vinden we een laag;
droog veen, net zeer veel Hydrobia ulvae en veel
Navicula didyna, waaruit blijkt, dat we hier ne"b_
een spoelveen op de kust te doen hebben. Onder dit
veen ligt een veenige kleilaag, waarin rietstengels
en waaruit zeer veel noerasgas opsteeg. Deze kleilaag loopt loortot 5.67n -N.â.P., en wordt naar
onderen toe steeds zondiger. Zij bestaat uit scherp
p-ruis,waarin slechts weinig stukken van Coscinodiscus te vinden zijn; vermoedelijk dus een brandingsgebied, tusschen de zandbanken.
Van 5.67n -K.A.P. tot 6.75 n -U.ü.P. vindt nen
een slibbige zandlaag net schelpen. Deze zijn:
Mytilus edulis
Cardiun edule(alle ex. vrij klein en
bol,hetgeen op brakke o n geving wijst)
Scrobicularia piporata, doosjes (dus
oorspr. vindplaats)
Littorinn littorea
Hydrobia ulvae
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Mactra en Tcllina ontbreken geheel; een brakwatergebied als :1cZuiderzee of de Sehelde-monling is
dus waarschijnlijk. Dit wordt geheel bevestig! door
de volgende diatoneeën:
iiCtinoptychus undulatus
Bid1ulphia rhenbus
Coscinodiscus oculis iridis
Coscinodiscus concinnus
Pinnularis n.cbilis
Navicula di1yria (weinig)
Surirella ovalis.
Tot 11.87 n onder IT.ii.P. vinden we vrij fijn zand
zonder schelpen, waarin:
iiCtinoptychus unlulatus
Rhaphoneis belgica (zeer veel)
Coscinodiscus Menenghini
Pleurosigna spec.
Biddulphia rhooibus
Pinnularia
Paralia sulcata
Canpylodiscus elypeus.
Ook dit gebied is lus een Wadden- of Schelde-gebied,
en sluit geheel bij het vorige aan..We zijn hier dus
in het oude holocene zeezand..
Op II.87 n onder N.A.P. vinden v/e enkele dunne k l e i laagjes, welke wcini-; liâtoneeën bevatten. Op ongeveer 12.87 n onder N.ii.P. vinden we dan de volgende
soorten diatoneeën in het fijne zand:
Triceratiun favus
Coscinodiscus concinnus
Coscinoliscus Menenghini
Paralia sulcata
Bidlulphia rhonbus
Epithenia. zebra
Eupo1iscus ar;:us
Cyste van Plunatolia
stekels van Echinaœardiun cordatum..
Deze laa;;wijst op een verband tusschen open zee en
rivier-af
zetting. Op 17-87 ri onder N.A.P..wordt het
zand sterk slibhouden! on bevat veel Pes, dat vaak
tot pyriet isgewijzigd. Hier vinden we:
Bidlulphia rhonbus
Coscinodiscus ocuiis iri1is
Plcurosigna spec.
Anphiprora alata
Pulvinulino repanda
Rota1ia flcvensis
Echinocar1iun c0rdatun.
E e n en ander wijst weer op een brakwateraebied..Van
20.77 n -N.^.P. tot 21.10 n -N.Ü.P. liggen een aantal
dunne, harde klcilaagjes, die nog neer een brakwatergebied doen ver.noe.len, net:
Epithenia turgida
Biddulphia rhonbus
Coscinodiscus oculis iridis
Casein liscus concentricus
Eupoliscus argus
Nonion.
Onder deze klcilaagjes bevindt zich, evenals in de
klei omstreeks 1 n.onder N.A.P. zeer veel gas (GE/,)
en we vinden er grof zanl net grind en schelpen. De
schelpen bestaan"uit TellÜna baltica, Mytilus cdulis
en Scrobicularia piperata. De diatoneeën zijn:
Bidlulphia rhonbus
Gonphonena
Coseinjdiscus Menén-hini
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lalaneGOlata
Coscinodiscus coulisiridis
Surirellaovata
Campylodiscusclypeus
Triceratiunf
a
vus.
Pleurosignaspec.
hetgeenwijst opeensterkemengingvanzoet-en
brakwatervormen:wezijnhieropdekustvanhet
Laagterrasvanhet jong-pleistoceen.Indezelaag,
op26n,wordt eenfiltergeplaatst.
E...Maaiveld op4.06 m+U.A.P.Ondereendunne
laagvanveenigzand vindenwegeelsandtotN.A.P.
Daaropbegint eenlaag zandnetveenen schelpgruis
waarinveelTellinaonMactra,benevensCardium,
ßQGnenkele diatomee,wel.veel schalenvangeagglutineerde Foraniniferen,zooalsLituola enQuinqueloculina.Wehebbenhierdusweltemakenneteen
stuifgebied,zooalswe datveelbijdetegenwoordigefluniembryonalestegenkomen» Vanechtzeezand
kan geen sprake zijn,ondanks deschelpen.Van2n
-N.A.P.tot2.25ra-N.A.P.treffenwe eenleemige
veenlaagaan,welkeechtermaarzeerweinigdiatomeeënbevat enduswelnietvanmarienenoorsprong
zalzijn.Onder dezelaagligteenkleilaagtot3m
-N.A.P,met
Biddulphia rhombus
Coscinodiscusoculisiridis
Nitschia
Naviculaperegrina
Coscinodisci
Paraliasulcata
Triceratiumfavus.
Actinoptychusundulatus
Dezekleiisdusuitdeperegrina-facies,echte
zeekleiietsverdervandekustlijnafgevormd.Zand
metschelpgruisvindenwevan3n"tot3»50n -N.A.P.,
waarondereenleemigekleinet schelpentot4m,
onderNiAIP;Dezekleibevateenzeerfijnedetritus,net
Coscinodiseus
Nitschia
Paralia sulcata
Triceratiun favus
Biddulphiarhonbus
Echinocardiuncordatun
Achnanthes
Ditkustaanspoelselwordtnuonderbroken dooreen
veenlaag,waarinkleilaagjesvoorkonenvan20en
dikenwaarinNaviculadidyna denboventoonvoert.
Deonderstekleilaagis dusweeruit dedidynafacies,veelmeeropdekustgevornd.Ook dedaaronderliggendekleilaagvan4.20ntot4«50nonder
N.A.P.kontuit dezevormingvoort:
Biddulphiarhonbus
Coscinodisci
Campy1odiscusclypeus
Coscinoiiscusoculisiridis
Triceratium favus
Naviculn didyna
Onderdezekleilaagvindenwetot8monderN.A.P.
grijsslibhoudend zand,waarineenanntalCymbellariawijzenopeenzoetwater-afzetting.Veelde-tritus,geenenkelezee-diatonee.
E P . Onder 1nakkerzand vindenwe4ngeelzand,
zonderschelpenofandere insluitsels.Hetmaaiveld

-36ligtop4.17a c n - u seindigt dezelaagopN.A.P»
Donkergrijszand volgtdantotO.83nonderN.A.P.
Tot1.83n-N.A»P.vindenweeenschelpenbankvan
grofzandnetTellinaenCardium,daneendunnelaag
veenigeklei,waaronderkleitot2,83n-N.A.P.Leenigxandnetschelpenvolgt dantotn3«33n >waaronderkleinetveenlaagjestot3*83 -N.A.P.Vervolgensiets zandigekleitot6.33EI-N.A.P.Verder
tot11.50n,heteindederboring,zandnetschelpgruis.Indeze"boringwerdgeenfiltergeplaatst.
E,.Maaiveld ligtop4,25n+N.A.P.Van2-3n
ondermaaiveld vindtnenoenveenige zandlaag,terwijltot'25cn+"STXTS'Zgeelzand aanwezigis.Dan
kont oenvrijgrove zandsoorty-welkeonderaannet
schelpenisvoorzien.Ditzandloopttot2.75 EIN.A.P»,waarnaeenlaag droogveenvolgt,terdiktevan25on,dustot3EI_N.A.P.Inditdrogeveen
konendunnelaagjeskleivö"or,terwijldiatoneeën
geheelontbreken,zoodatwelzekeris,datwehier
acteendroogweideveentenakenhebben.
Onderditveenligteensterkveenigekleilaag,net
witteklei,waarindevolgende diatoneeën:
Paraliasulcata
Coscinodiscusoculisiridis
Nitschia
Naviculaperegrina
Naviculadidyna
Nonion(Poraninifeer)
Coscinodiscus
Onderdeze dunnelaagvandeperegrina-facies,van
3.25 EItot4.15n-N.A.Pmetdevolgende diatoneeën
Naviculalyra
Naviculadidyna
Achnanthes
Coscinodiscus spec.
Biddulphiarhonbus.
x Indezekleivondiktevenszeerveeldetritus.
xVan4.15ntot5*25n-N.A.P.ligteendroogkorx relveennetveelzand genengd,waarinweerNavicux ladidyna.Dezeveen-enkleivorningisduszonder
x twijfelnetdetweedelaagidentiekterwijlerboxvenopnaarzondereenafscheiding doorzand,resx tenvandebovenste peregrina-faciesaanwezigschijxnontezijn.ZooishierinE*,dusjuist,waar
xdedijkeindigt,welkewijtoteenrestvanhet
xverbindingsstuk derbeideNoorddijkenhebbengexbracht,debovenstekleilaag zeerweinig ontwikkeld,
xendezandlaagertusschen,dieeenteekenwasder
xtransgressie,geheelafwezig.Hieruitnagveilig
xdegevolgtrekkingwordengenaakt,dat,vermoedex lijknoginhistorischentijd,hiereenstrooirgeul
xofeendoorbrnakgebiednet eh envloed bestond,
xwaardoor debovenstekleilaagslechts gedeeltelijk
xtotontwikkelingisgekonenenvaneentransgressie
x doordezeenietveelbemerktkonworden,ondathier
x tochreedshetwateraanwezigwas.Ditwateris,ten
xtijdevandetransgressie eldere,eenvoudig dichtxgeveend.Alsditzoois,dansluithierachterhet
xgebiedvandeEendenkooimooiaanenishetdijtxverloop,alsindijkingvandezenstroongeul(of
xlieverdezezeerest)goedhiermedeinovereenstemxning.InE?werdgeenfiltergeplaatst.
E4.Hetmaaiveld ligthierop4»34 u bo-^enN.A.P«.
Hetgelezandvindtmentot3EIondermaaiveld,
waaronderhetgrijze zand,vrijslibloos,loopt
tot1.16n-N.A.P.Danvolgteenschelpenbanktot
2.41nonderN.A.P.,waarinvoorkonenTellinaBal-
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thica,IvïactrasubtruncataenCardiumedule.Van
2.41 mtot2.56monder1T.A.P.bevindt zioheen
veenlaagjnetschelpgruis artusschen,waaringeen
diatomeeënkondenwordenaangetoond,zoodatwevermoedelijkmeteenweideveentemakenhebben.,Deze
veenlaag ligtopdewitteklei,welke loopttot
3.66 m ~N.A.P.indezekleilaag,waarindunne
veenlaagjesontwikkeld zijn,vindenwe zeerveel
diatomeeën,zooals:
Paraliasulcata
Coscinodiscusoculisiridis
Actinoptychusundulatus
Actinoptychus radians
Biddulphiarhombus
Naviculaperegrina
Triceratiumfavus
Rotaliabeccarii
Nonioriasterizans
xWeerishierdusdeperegrina-faciesalsbovenste
x laagvandekleiontwikkelde
Van3»66mtot4.16monderH.A.P.iseenslibbige
zandlaagtusschengesche ven,waarinvrijveelschelp
gruis,benevensverschillendetotgruisvermalen
schalenvandiatomeeën,b.v.vanCoscinodiscus.V/e
hebbenhier dusduidelijk eenzeerbewogenbrandingsgebied,zooalsditvaneentransgressie-zonete
verwachtenis.
Van4.16mtot4.31 monderN.A.P.vindenwe een
veenvorming,metvrijveelkleierin,waarinmaar
weinig diatomeeënaanwezigv/aren,zooals:
Bpithemia

ïlavicula didyma
Triceratiumfavus
Trochammina (Poraminifera)
Wekomendushierindedidyma-zone,welke dicht
onderofopdekustword afgezet,getuige hierhot,
veenmetEpithemia,eenvrijwelzoetwater-vorm«.
Onderhetveenvindenwe danweereenkleilaag,waarinvoelrestenvandiewortels derveenplanten,zoodatheterbovenliggendeveenzekerautochthoongenoemdmagworden.Indezekleivondik
Coscinodiscus
Triceratiumfavus
Naviculadidyma
Epithemiaturgida.
ïïiorisdusdeeb-envloed-zone vandedidyma-faciesaanwezig,zoodatv/ehierweer dezelfdebouw
aantreffen,alsgevondenwerd tenzuidenvanE?,Dezefaciesloopt danvanzelfovernaarhetQostvoornschoeiland,waardeintweeperiodengevormde
kleilaagnietmoorvoorkomt,zooalswe reedswetenOnder dekleilaagtot10.50m (heteindvan doboring)eenslibbigzandmet schelpen,motveeldetritus,waardoor hethiergenomenwatermonster geelbruinvankleurwas.Hierinslechtszeerweinig
overblijfselenvandiatomeeën.
EB,?.Hetmaaiveld ligthierop3-51m+IT.A.P.We
zi^nhierreedsophetOostvoornscheEiland,getuige deenkelvoudigekleilaag,bedekt doordeveenlaag.
opvrijgeringe diepte (2.79n*-H.A.P},
Indeveenlaag,welke ligtvan2„80m -N.A.P,tot
3.00m -N.A.P.moetenweeencchtrietveenzien;;
zonderdiatomeeën,maarmetArcelliden enzeerveel
detritus.Ookwerd eengrootaantalstuifmeelkorrels
gevonden,vooralvanEricaceeën.We zoudendushier
aanhetverdronkenhoogveenvanPolakkunnendenken.

-38Van3 m -N.A.P,tot4*90m -N.A.P.treffenweeen
vettewittekleiaanmetzeerf.f.;"
ne scherpegruisstukjesenzeerveelsponsnaalden.Eengrootaantal
diaifcoraeeëndoettot deechtekust-flora'besluiten:
Paraliasulcata
Coscinodiscusoculisiridis
0osoinodiscu3concinnus
Naviculaperegrina
Navicula didyma
Biddulphiarhombus
Campylodiscuselypeus
Actinoptychusundulatus
Tricoratiumf&vus
Onder dezekleilaag ligteenlaagzandigekleitot
6.50m -N.A.P,,metschelpstukjesjhetismeerkleiigzandmet
Triceratiumfavus
Coseinodiscusconcinnus
Biddulphiarhombus
Coscinodiscusoculisiridis
Hieronderligt zandtot 'II,»50m-N.LP.,waaronder
eensDhelpenbankmet Scrobicularispiperata,Teliina
BalthicaenCardiumedule.Hierindediatomoeën:
Plcurosigmaspec,
Coscinodiscusoculisiridis
Coscinodiscusexcentricus
BiddulphiorhcmbiB
Wezijnhierdusophetoude zeezand aangekomen.
Van11.90m -N.A.P> tot12.50m-H.A.P.vindtmen
zandmetdunnekleibankjes,waarin
Biddulphia rhombus
Coscinodiscusconcinnus
Arachnoidiseusargo
CoscinodiscusMeninghini
Coscinodiscusexcentricus»
Hieronderwoerzandmotwatslib,tot19.90m -H.A.P.
waarwe eenschelpenbankjeaantreffenterdiktevan
20cmmetScrobiculariapiperataenMytilusedulis
enmotkleine steentjes.Tot21.20ra-N.A.P«blijven
we dankleiigzand vinden,waarinSilico~flagellata,Biddulphia rhombusenCoscinodiscusMeninghini^
zoodatopdeze dieptehetlaagterrasnognietwasbereikt» Hierwerd deboringgestaakt.
IaatmenopDB^deboringAaansluiten;dankrijgt
meneenreeksfraai)loopend vanDB-.overDBnaarA,
welke dusinoverzichthetvolgende laatzien.
Vanafhetgebied van äe Schaapskooi,waareenenkelvoudigekleilaagopongeveer2tot 6m -N.A.P.ligt,
loopt dezekleilaagalszeerdunnelaagverderdoor,
meestalnietmeerdoorveen"bedekt,totaanhetEiland
vanOostvcorne,datongeveerbijDB^begint.
Tusschendezebeide gebiedenSchaapskooieneiland
vanOostvoornevindenwedaneentransgressie-gebied,
gekenmerkt dooroenzandlaagopdedunne.,deelsselfs
geheelverdwenenonderstekleilaag (bijE ^ ) r waarboveneentweedekleilaag,vaneenandere faciesdan
deeerste,gelegen is* Terwijldeeerste,onderste
kleilaag,werdgevormd ineenstillekustvlakte.die
betrekkelijk brakwaterbevatte,isdetweedekleilaagverdervandekustaf,meerinsee,afgezet,
zoodatdetransgressie onomstootelijkvaststaat.De
onderste laagiseendidyma-facies,detweedeeenperegrina-facies.Daardeenkelvoudigekleilaag3welke
tenNoordenvanhetBreedcWaterreedsaanwezigis
(menziedaarvoorfig.-4vanmijnpublicatie overhet
BreodeWaterinhetVerslagvanNatuurmonumenten1935)
eenperegrina-fociesis,enookde enkelvoudige klei-

laagindo"boringvandeSchaapskooigeendidyma
laatbemerken,moetenwe aannemen,datdedikkekleilagen,welketenZuidenvanhettransgressie-gebiedvoorkomen,eveneens eerst gedurende dietransgressie zijnontstaan;menvindt danookslechts
geringehoeveelhedenvecnvormingdaarbovenop,onderhetgeheeloBosduinb.v,zoogoedalsgeen
veen.Nagenoeghetzelfdekangezegdwordenomtrent
dekleilaag,welkemenvindttenNoordenvanhet
transgressie-gebied,welke laagookvrijwelenkelvoudigis.Want ookdezekleilaag,inhetEiland
vanOostvoorne,bestaathoofdzakelijkuit deperegrina-facies,dusuitmeerinzeeafgezetteklei.
Maarhetkenmerkende vandeze lagenistevens,dat
nade afzetting ervan een¥rijsterkeveenvorming
isopgetreden.Dezeveenvorming vindtmenookin
heteigenlijke transgressie-gebied,maarhieris
zijwatdunner.
Welke historische feitenvallennuuit dezegegevensafteleiden?
xOorspronkelijk zaleenvrijuitgestrektgebied
xdoorechte zeekleibedekt zijngeweest.Ditgebied
xstrekte zichvan eenpunt,tenNoordenvanOostxvoorne,uittotminstensaanhetHaringvliet (oorxspronkelijke peregrina-facies).Yanditgebied zijn
xhetOostvoornscheEiland,benevensmeer landwaarts
xgelegen gedeeltenenhetBosduin,blijvenbestaanj
x openkele stukkonontstond eenveen(Oostvoorne).
xDaarna heeft eenuitgebreidetransgressie vande
xzee eengrootgebied hiervanweergeheel doenverx dwijnen (o.a.inhetgebiedbijRockanjeeninhet
x gebied tusschen depalen6en7)»Xnditgebied is
xeendidyma-faciesontstaan,indovlakkehaf-kust,
x dietengevolge vcm detransgressiewasovergeblex ven;inhetgrensgebied onderhetBreedeWateris
x eengedeeltevan deperegrina-facies blijvenligxgenenoverdekt doordedidyma-flora.Daarter
xplaatse bleefeenriviermond loopen,welkeallo
xkleivormingbelette.Ietsdergelijks,maarminder
x sterkvanwerking,had plaatsindebuurtvanE?,
xNaverloopvantijdtrad eentweede transgressie
x op,welke deinmiddels begonnenveenvorming ophet
xkustklei-gebied abraseerdo,opvelepuntendeklei
xmetzeezand bedekte,envervolgens (daarindeinxham,dietiisschenBreedeWater-gebied enOostvoornx sehegebied ontstaanwas,het zeewatervrijverwas
x binnengedrongen)werdhier indezeinham,tusschen
x depolen6en7gelegen,weereenperegrina-facies
x gevormd, dietenslotte door zandbank-enduinzand
xwerd overdekt.Noglateroverstroomde juist ditgcxbiedherhaaldelijkbijgrootevloeden (1570) •>
Hiernazullenwijoenloodrechthierop staande
raainagaan,welkegevormd wordt doordeboringen,
gemerkt"netp,doorDB 4 ,DBenDBp.
DemetPgemerkte boringengaanalletotbovende
kleilaag,welke omstreeksIT.ik.P.gelegenis.Eenige
ervanzijnweltotvrijgroote diepte (ongeveer
11oi)doorgezet,naarbereiktendekleilaag (als
dieereventueelwas)niet,omdathetmaaiveld hier
veeltehooglag,terwijlanderenietver genoeg
daarvoorwerdenvoortgezet.Debedoelingvandeze
boringenwasn.1.om eenige filterstekunnenplaatsen,teneinde hetphreatische waterindezeomgeving
tebestudeeren,inverband met denplantengroei.
Daarvoorwarendiepeboringennietnoodig.Daarechtertevenswerd verondersteld,datindit gebiedde
voornaamste infiltratieplaatsvondnaarhet diepere
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spanningswater,werdookeendiepe"boring,DB 4 ,op
dezeplaats gemaaktenhierineendieperfilter
geplaatst«
Bonkorte "beschrijvingderboringen.,gemerktP,is
devolgende-;).,
P^Jmaaiveld op4,26n+ïï-A.P,Geelzandtot30
cm4-N.A.P,daarnagrijszandtot8.20n.
Po» maaiveld op10,09n+ïïi.P.Geelsandtot
2.5Om-;-If.A.P»;dangrijsgeels.andtot1,50m
+3ÏT.A.P.,dangrijszandtot:11«.50mondermaaiveld,dus1,42^m-N.A.P.
P-z?maaiveld op4,44m+H.A.P.Veenhoudendzand
tot1raondermaaiveld, dangeelzand tot0,40m
+H.A.P.Pangrijsrsandtoi8,20mondermaaiveld,
dustot3,80__ÏT.A.P.Inhet diepezandHydrobia,
een3tukkrabbeschaar.stekelsvanïïahinocard5.um,
veelveen (sphagnum;ingespoeld);seezand,
P.;maaiveld op10,09m+H.A.P,Geelzandtot
0,10m -1-N.A.P,
ïïaaronder
grijszandtot 1.40n
-ÏÏ.A.P,
Pc]maaiveld op9-79n+K.A.P.Geelzandtot
O.7Om+N.A.P» Daaronder grijszandtot11*50 n
ondermaaiveld,dustot11.80m -H.A.P.
"ölteenonderzoeknaardekorrelgrootte,metzeven
verricht,"blijkt,dathetgele zandindeze"boringenbestaatuitechtduinzand,waarin slechtsenkele schelpfragmentjesvoorkomen enzoogoed als
geenslibgevondenwordt,Daarentegenbestaathet
grijze zanduit zeezand.netklei-enveenbrokjes,
veelschelpfragmenten,talrijke restenvanPoraminiferen,'benevensveelfijnslib,waarinechter
geendiatoneeënwerdengevonden..Hieruitkanwordenafgeleid,dat ditzeezandwelsandbankzandzal
zijn,zooalsookwelv/aarschijnlijkisinverband
metdewijze,waarop deduineninditgebiedgevormdworden*n.1,doorperiodischopdekustaanrollende zandbanken.Uit ditonderzoekblijkt,dat
indeze duinenoverhet.algemeen descheiding tussehenhet echte duirizandenhet zeezand dezelfde
is,als dietussohenhetgele enhetgrijze zand.
Tevensblijkt,datindeon.gevingvande P-boringen
diegrensgevondenwordtvan0,10mtot1„50m
+N.Â.P.Ookindeboringen,gemerktE enPkwam
hetgrijze zand opongeveer diehoogtevoor,zoodatdegrenstussohenZeezand enduinzandnietzoo
Wisselend ieinditgebied,als
datdoorDr.Steenhuiswordt opgegeven,200zijn-<
zoordieboringen
debovenstehoogtenvanhet zeezand:
TP, ..,l.y?
m
E?. ...O.25
rn
^ . >.0.15
m
Ef-....-»0,05
m.
m.
iL ...,0.10

i^0 .,.0-50
P^,--.1.-10
PJ....0.40
P?,.., -1.-15
MiddentussehendeieTc'-boringen.

m
m
m
m
,vlakbijP,,is

boringDB„geprojecteerd.Deze boringisvoorzien
vaneenfilter,terwijltevens eengrootere diepte
werd bereikt danbijdeP-boringen lietgevalwas.
Daardoorishetmogelijk,omdewaterstandenvan
^/dezelfde P^enDB 4 tevergelijken.
structuuralsDemaaiveldhoogte van 'DB,is4.61 m+ÏÏ.A.P.
inPg,dus Vanhetmaaiveld aftot juist4m -H.A.P.vinden
duinzand,waar-we</zeezand,Van4m-IT,A,P.tot4.30m-îf.A.P.
onderhet
ligt eenzanderigekleilaag,waarinzichveelveen-
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NonionasterizansenRotalis., geven aan,datwe
hiermet eenkust-afzetting temakenhebben;diatomeeënechterwarenzeerspaarzaamvertegenwoordigd,
Onderditkleilaagje ligt eenlaagjeveen,metklei
gemengd,weer JOendikdustot4.60m-N.A.P».,
waaronderdanzicheenlaagleemigzand cevindttot
7.7OmonderN.A.P.Inditzand bevindenzichkleine schalenvanMytiluseduleenScrobi sulariapiperata,veelnaaldenvanEchinocardiumcordatum,
enzeerveelForaminiferen,zooalsRotalia.,ïTonion
asterizans,Polystomella striâto-punctata,met"vaak
zeergroote exemplaren*Hieruitvolgt,datwehier
meteenecht waddenzee-gebied temakenhebben,daar
dergelijke soorteneveneensinhetWaddengebied ten
NoordenvandeZuiderzee,"benevensindeScheldemondingengevondenworden.Enkele diatomaeën;als
Paralia sulcatawijzeneveneensindeze richting.
Hierligt dushetoudezeezand.
Van7-70m -IT.A.P.tot11ra-H.A.P.ishetzand
groverenbevatmaarzeerweinigslib» VandemolluscatreffenwcaanCardiumedule enScrobiculoria
piperata,terwijlookveenschilfers aanwezigzijn.
WeerzijnvrijveelForaminiferentevindenenwel
Rotaiia flevensis,Miliolinasnee»,Polystomella„
V&n11n -l.A.P.tot13.20-N.A.P.ishetzand
ietsslibrijker,metveelmeerdetritusgemengd.
Weer geven zeerveelForaminifera dezeezand-natuur
duidelijkaan:Rotaliaflevensis,Nonionasterizans.
Van13.20mtot 16.40m -K.A.P.ishetzandweer
watleemig,terwijlookenkele veenstukjesaanwezig
zijn.VeelForaminiferamettalrijke soorten geven
dezee-natuurweer duidelijkaan;zijzijnPolystomellastriato-punotata
Polystomella.crispa
Pulvinulinarepanda
Rotaliabeccariivar.flevensis
Honioninasterizans.
Quinqueloculinavulgaris (veel)
Nonioninaboueana.
VerderkomenveelEchinocardiun-stekelsenschalen
vanOstracodenvoor.HetontbrekenechtervanHaplophragrniumen^anQuinqueloculina arenacea,welkeandersv/elinForaminifcren-rijkefaciesvoorkomen,,
wijstopdevorminginvolle zee;dusweerechtzeezand.
Van 16.40n-N.A.P,tot 19m -N.A.P.wordthet
zandietsIcomigerenvooralookveelfijnervan
structuur;zeerveelvendezelfde Foraminiferenals
indevorige laagkomenvoor,enkelekleibrokjes zijn
eveneensaanwezig.Op23-50mondermaaiveld,de
hoogtewaarop deboringwerd gestaakt,isweerzeer
veel slibaanwezig,terwijlzeerveelplantenvezcls
duidelijk rpeenrietveenwijzen.Dit rietveenkwam
echter zeerzekervooraandekust,enmoet dusbeschouwdwordenalseensoortmoeras,indenzinvan
hetGroeneStrand bijOostvoorne,gelegenvóórde
land-afzettingen.dieopdezelfdediepteneerlandwaarts
inaangetroffenworden eno;Lhet jongpicistocenclaagterraswijzen.
Ditterras"laghierdusopongeveer 19m -IPA.P.
BoringDBisreedsindelengte-raaigenoemd endaar
uitvoeriggeanalyseerd.Blijft dusnogoverDB 0 ,Deze
boring ligtmeer landwaartsin,indebuurtvanhet
zoogenaamdegolfterrein,eengebied,dat doorzijn
begroeiing duidelijk opgrootere ouderdom ofopsecundaire ligplaatstanhetbovenste zandwijst» Onder
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eenlaagvangrofzandtot4,60mondermaaiveld,
welkmaaiveld iagelegenop3*69m+N.A.P»Dan
vindtmenvan0.,91sitot'L21m~N.A.P,een
schelpenbank-,welkeMactrasubtruneat
a.,Tellina
balthicaenCardiumadule bevatenduszendermeer
ophetjongerezeezandwijst.Van1.21tot1*41m
-N.A.P.bevindt zicheenveenlaag.,gemengdmet
schelpen,zooalsCardiumedulet Enkele soortenyan
diatomeeënwijzenopdeperegrina-facies^,zooals
teverwachtenwasindit,directophettransgressiegebiedvanDBaansluitende gebied,zoodatde
transgressievrijdiephetlandbinnenisgegaan,
Naviculaperegrinavormtbijdeze diatomeeënverrewegdegrootstehoeveelheid.Van1,41mtot':08l
mvindenwedanveenigeklei,-welketotdezelfde
formatiebehoort,
Hieropvolgteenvrijdikkekleilaagvan1,81m
tot3*76m-U.A.P.ïndezevettekleibevindt
zichveelorganische detritusenverdervindtmen
erdevolgende diatomeeën-soqrten:
Navioulaperegrina (veel)
Triceratiumfavus
Biddulphiarhombus
Actinoptychus splendens
Eupodiscusargus
Ooscinodiscusexoentricus.
Zoodat deperegrina-faciesvandezekleilaagweer
vaststaat enookhierdebovenstekleilaagdoordezefacieswordtgevormd.
Van3*76m''tot3*96m ÏÏ.A.P,
vindenwedanweer
eenveenlaag,waarinlaagjesmetHydrobiaenvele
Poraminiferen,zooalsRotaliabeccarii,Rotalia
beccariivar,flevensis,Polystomella ,, striatopunctata.Ditalleswijstopeenkust-formatie,,
zöodatwehierdevoordetransgressie aanwezige
lagen,nuniet doorhetbrandingswaterweggespoeld,
maardirect doorhetstillerewaterbedekt.,endua
^IndezekM~doordekleidaarinafgezet,overdekt,,aantreffen^/
aagvindenwe
Ooscinodiscusconcinnus
eVolgende diaOoscinodiscusoculisiridis
tomeeen:
Biddulphiarhombus
StephanodiseusHantschii
Actinocyclusundulatus
Amphiproraalata
Pinnulariaspec.
Achnanthes
welkebiocoenose duidelijkwij3topeenveelbrakkermilieu,alvindenweergeenNav.didyma.
Danvolgteenlxag-zandigekleimetScrobicularia,
van4.6Imtot5«71 -K.A.P.,welkemaarweinigdiameeënbevat,enhieronderzandtot81,81m ~E.A.PDit zandwordtOpgevolgd dooreenlaagzand,,waarindunnesliblaagjesaanwezig zijn,waarinveel
Scrobiculariapiperatagevondenwordt„Hierinbevondenzichtevensdevolgendeorganismen:
Campylödiscuselypeus.
Cyc1ote1laMener,ghini
Ooscinodiscus exoentricus
Ooscinodiscus oculisiridis
Paraliasulcata
Biddulphia rhombus
Cyclotelialaevissima
Eupodiscusargo
Triceratiunfavus
Textularia,enanderekleine Foraminifera,
zooalsBuliminaconvoluta0
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Deze soortenwijzenwelopeenopenriviermonding,
ongeveeralsdeBrielscheMaas.
Deze zandlaag loopttot 11.31ra-U.A.p„
Hierondervindtmenweer zand,metwat slib,waarinveel detritus enenkeleForaminiferen,enwaarinbetrekkelijkweinigDiatomeeën.Dezewaren:
CoscinodisousOculisiridis,CoscinodiscusexcentricusenBiddulphiarhombus.Vermoedelijk hebben
wehierdustemakenmethetechteouderezeezand,
misschienopdezandbankenafgezet.
Van15.81m -U.A.P.tot 18.11m -N.A.P.ligtdan
eenkleiïge zandlaag,waarinzeerveel detritus
gevondenwerd,zoodathetdaaruitgepomptewater
geheelbruingekleurd v/as.Hierinkomennuweer
veelbrakkervormenvandiatomeeënvoor,waaruit
beslotenmagworden,dathierdevormingvanhet
laagterrasaanweziggeachtkan.worden,hoewelnog
nietzoo duidelijkalsdathetgevalwasbijde
SchaapskooiofbijOostvoorne zelf.Wevindenar
devolgende,ookbijDBgevonden,diatomeeën:
Coscinodiscus excentrions
Coscinodiscus oculisiridis
Actinoptychusundulatus
Cyclotellalaevissima
Biddulphiarhombus
Surirellaovalis
Amphiproraalata
Gevenwijthans eenoverzicht vande,indediversediepeboringenindeaelengteraaigevondenresultaten,danconcludeërenv/e,dat
1e)öconderkantvandeperegrina-faciosligt
inDB 4
InDB
inIB 2
4.29 ra +3*87m
3.86m-N.A.P.
2e)deonderkantvandoDidyma—faciesligt
i nDB
4
inDB
inDB 9
4.59m
4.37m
4.61 m-N.A.P.
3e)hetpleistocene laagterrasgelegenis
inDB 4
inDB
inEOBg
19.39m 2O.87m
18.11m -N.A.PJ
xVaneendialingvandeonderkantvandeholocenezee-xkleikaneigenlijkjnaarzeetoegerekend,geen
x sprake zijn;welwordt diekleilaagnaar zeetoe
xuiterst dunonverdwijnt zelfsdaarterplaatseop
x velepuntengeheel.Daaruitmagmetvrijgr00to
x zekerheid deconclusie-getrokkenworden,datdeze
x zeekleidoordetransgressiewerking isgcabrascerd,
x endaardoorgrootendeelsverdwenen.Ookvandedax lingvanhetlaagterrasisgeensprake,maarook
x hierheeft eentransgressie-werkingnaardekust
x toe,enwelvolgenseennagenoegeenderekustlijn,
x alsinhetholocene tijdvak,delagengrootendeels
>' doenverdwijnen,zoodatDr.Steenhuiskonspreken
x vaneenniet-ontwikkeld zijnvanhetLaagterras,
Tenslottenog eenbesprekingvandelatergemaakte
boringenFrenFr,,Dezevormenmet deboringenF,
U, FA en1\eenraai,dwars doordeduinenheen.In
•^4»-^5e n ^7werdenonderdekleilaag filtersaangebracht,alleopongeveer 11m diepte,inFstondde
filterbovendekleilaag,inU enF..werdengeen
filtersgeplaatst.
Bezienweallereerst degeologische resultatenvan
FgenFr,.

-,44Fg.Maaiveld op4.51 m+U.A.P.Eerstgeelz.andtot
opLT.A.?.,daarnagrijssandtot op3„80m~N.A.P»
Inhetgelezand vrijveelschelpgruisenzeerweinigslibdeeltjes;1inhetgrijze zand trofikveel
Foraminiferenvandegewonehiervoorkomende soortenaan.
Hieropvolgteenlaagkcrrelveen,met leemgemengd
en0.20m dik.Hetblijkt eenriet-ofgrasveente
zijn,waarinvelewor^ooconsgevondenwerden,Sen
enkeleITaviculadidymamaakthetgeheele"bestand
aanDiatorneeënuit,zoodatv/evermoecblijkeenechtestrandvegetatie gehad sullenhebben,zonderdat
echter dezeenoemenswaard invloedhad.hogelijkis
hetookeeninspoelveen,voordekustontstaan,Onderdezeveenlaagvindenv/edaneenlaagveenige
klei,van4-4,25m -N.A.Po Enkele diatorneeën,als
xxCoscinodiscusconcinnus enBiddulphiarhombusduixxdenopeenvorming,dievermoedelijkalsbezinksel
xxvanuit dedaarbovenvoorkomende zandlagenisaante
xxmerken,enzekernietalseenvorming,dieookmaar
xxop eenigerleiwijze inverband gebrachtkanworden
xxmet deopongeveerdezelfdehoogte voorkomende
xxkleilagenmeerlandwaartsin.Ditiseenbelangrijxxkeconclusie,want daaruitblijkt,datdeeigenxxlijkekleilagenhierinhetgeheelnietvoorkomen.
Onderdezekleilaag,welkenatuurlijkhet zeetewatergeheelkandoorlaten,vindenv/eleemig zand.
waarinveelsponsnaaldenenenkeleCoscinodisci,..
Ditleemigzand loopt dantot5*50ni-N.A.P.,waarondertotII.50mondermaaiveld, dustot 7m--N.AP?
candmet schelpgruisgevondenwordt,waarinstukken
vanOardiumeduleenScrobiculariapiperata^Zeer
weinig diatorneeëndoenbesluitentot eenzandbankvorming.
Filterop11,50mondermaaiveld«
Py„Maaiveld op3»96ni+N.A.P.Eerstkomtweerhet
gelezand,tot 1m -N.A.P,,waaronderhetgrijze
zandvolgttot4.30m -II.A.P.Inhetgele zandis
eenweinigschelpgruistevinden,terwijlhetzand
tevensietsslibvoert.Hetgrijze zandbevatveel
veendeelen,voornamelijkafkomstigvan eenmosveen*
Vermoedelijk,daarwegeen specialeveenlenzenvinden,hebbenwehiertedoenmetingeapoeldveen.,
hoeweleentijdelijkeduinvormingnietonmogelijkis,
Indit zaiidvelePoraminiferen,zooalsPolystomeila
striâto-punctata,Nonionasterizans,Ftotaliabeccariivar.flevensis;inditzandveelslib.Onder
hetgrijze zandvindenwevan4.30tot4„50m
-N.A.F,eenkleilaagje,datzoogoed als geen diatorneeënbevat,welveelvandezelfdemosdstritus.welkeookinhetgrijze zand gevondenwerd.EnkeleParaliasulcatawijzenopmarieneafzetting.Vermoedelijk isdezekleilaagweerbezinkseluithet
zandbankzanderboven,zoodatookhierweereenvelbandmet deverder landwaatsingevondenkleifacieelontbreekt.Inhetzand zeerveelHpS-globuli,.
Onderdekleivindenwe sterkleemig zand,waarin
Cardiumedule,Scrobiculariapiperata enTTydrobia
ulva.e.OokveelForaminiferaenenkelevaren-sporangiënwijzeneenerzijdsopmarineherkomst,anderzijdsopsposlselvanuit delandzijde.Ditleemigezand loopttot6n -N,A.P.,waarondertot11„50
mondermaaiveld slibrijk zandligt,waarinTrice~
ratium,Coscinodiscus enParaliadeeenige,weinig
voorkomende,diatomee-floreivormen.
xxWekunnendusuit dezegegevensvanF-enF^besluixx ten,datdedunnekleilaagnietstemakenheeftmet
xx dekleimeerlandwaartsingevonden,terwijlhet

~45xxleeraigezand eronderwijstopeenwoeligezee,waarXX

inweinig diatomeeëntot"bezinkingkwamen (branxxdingsgebied tusschendezandbanken).
XK

ANALYSEVANHETDUTNZANDNAARDEKORRELGROOTTE»
Ziebij- Eenbelangrijke factorvoordehydrologischeverlage6
schijnselen indeduinenisdegroottevandezandkorrels.Dezeisreedsvroegerbepaald inhet
proefschrift vanDr.vanderSleen (1912),diedan
ookhetbelangvoor dehydrologie voldoendenaar
vorenbrengt (blz. 155-157)•Doormiddel¥aneen
stelzevenkanmenvrijgemakkelijk dewerkelijke
korrelgrootte bepalen;ikhad daartoemetalenzevenvandevolgendenummering:
3
E ™ maaswijdte
n
8
2
mm
fi
7
1,5 ™i
»i
6
1
mm
»
0,75 mm
5
«
4
0,50mm
il
0,10mm
3
»?
2
0,05 mm
0,025mm
ti
1
Onderzoo!itwerdeno.a.deboringenG (1935)enverdervandeboringenvan 1941P^,P-z, vn*, jrg DB A ,Pcen
ïn,benevens vandediepe boringen^hetzand,waarindefilters geplaatstwerden.De resultatenwarendevolgendeiDeprocentenzijnvolume %.
G.
O.7Oondermaaiveld;geel zand;allesin3
O.7O-I.9Oonderm.humusrijkzand
9,8,7,6vee1humus
3 .•hetmeestezand
2,1 .vrijveelsand
1.90-3.2Oonderm.bruinigzand*
6*-»-schelpgruis
3..hetmeeste zand
2..weinig zand
1niets
3.2O-6monderm.grijszand
7,6..schelpgruis
4..veelgruis
3..hetmeeste zand
2..weinigzand
1niets
6 -7.5Omonderm.grijszand.
9,8..schelpgruisensteentjes
7 ..stukjesveen
6 veelveen
5 veelveen
3hetmeestezand
2weinigzand
1weinigatand.
InGisdusdemeestvoorkomende korrelgrootte
grooterdan0.10 mm,duskleinerdanhetdoorVan
derSleenopgegevenzandbijBloemendaalofbij
DenHaag.

1*

0 -4mondermaaiveld;geelzand

~46 inprocenten:0

9,8,7»•niets
6,enkelesdhelpfragmenten,
veen
5,4niets
98
J..alhetzand
2
2een"beetjezand
0
1niets
0 geenslib.
4-8.20mondermaaiveld;grijszand.
inprocenten:
8
9kleibrokken,hout,schelpen
2
(8kleistukjes
(7idem
(6veelstukjes schelpenveen
16
5zandmet stukjesveen
80
(4schelpen
(3zandlmetveen
2
2zand
2
1scherpzand,metveen
0 vrijveelslibendetritus
xZooisdusinderdaad.,zooalsook'Dr.Steenhuis
x datopgeeft,het duinzand (geelzand)nagenoeg
xvrijvanslib,enheeft eenvrijweluniformekorx relgroottevan0.10mm,terwijlhetzeezandwat
x fijnerblijkttezijn,met4 %korrelgrootte minx derdan0.10mm,terwijlookvrijveelafslibbare
x deeltjesaanwezigzijn.
2/3

0 -1mondermaaiveld;geelzand. in%
9plantenvezels
i
8niets
7niets
6 enkele schelpfragmenten
5 schelpfragmenten
4 niets
3alhet zand
98
2eenbeetje zand
»...2
1niets
0niets
Stemt dusgeheelovereenmetg-j»ne"tduinzand.
1 -4mondermaaiveld;geelzand
in%
9.5••schelpfragmenten
1
4..niets
3alhetzandmet schelpen
99
2-0bijnaniets
Stemteveneensmethetechte duinzandovereen.
4-8,20
mondermaaiveld;grijs zand in%
9vveelkleibrokken,schelp*
24
8 kleibrokjes,Hydrobia
7 vrijveelschelpstukken
3
6 schelpgruis
5 echinocardiumsteköls
4 enkeleveenstukjes
3 alhetzand
60
2 zandmetveelveen
6
1 zandmetwatveen „
3
0 watslib,veelfijne detr. . . . .1
Hierhebbenweerhet jonge zeezand,datdoorde
grootere slibbaarheidgekenmerktis.
VanDB^werdhetbovenzand nietonderzocht,daar
ditnatuurlijk^oheelmetdatvanP,overeenstemt.

-47.8.60-8.90mondermaaiveld.Klei.
in %
9 grootere veendeelen
12
8-5veenstukjes,Sphagnum
6
4 idem, zeerweinig
3 zandmetveelveen
24
2 zand
12
1 zandmetveen
12
0 veel slib,ruwkorrelig
J6
Indeze zandige kleiisdus,zooalsteverwachten
was,hetpercentage belangrijknaarkleinerdan
0.1mmverplaatst.Zoolang echterhetgehalteaan
zandde10voluumprocentoverschrijdt,moetmen
welvanzandigekleiofleem spreken.Maardit
groote percentageaanzandindeeenigekleilaag,
welkebijongeveer4m -N.A.P.tevindenis(welke
kleilaagooknogzeerdunis), maakt,datdebodem
hierdusvolkomen doorlaatbaarwordt voorwater.,
zoodathetonsnietverwonderen zal,alswehier
eeninfiltratie-terrein vindennaarhet spanningswater,zooalshethydrologischoverzichtnogzal
doenzien.Dekleilaagvan30cmdikteisvooreen
potentiaalverschilvanongeveer4mwater,natuurlijkgeenondoorlaatbaar object,vooralniet,daar
zijzeerzanderigblijkttezijn.
9.20 -12.30mondermaaiveld; leemig zand.in %
9 schelpgedeelten
2
8 schelpfragmenten
1
7-4schelpgruis,echin-naalden
2
3 veel zandmetveen. ..•..
64
2 zandmetveen
8
1 zand
2
0 fijnzand,rond
.8
We hebbenhier duidelijk slibrijk zand,dattot
het echte zeezand behoort,datnietopeenzandbankwerd afgezet.
12.30-15.60mondermaaiveld; leemig zand,in %
9 tweeheele schelpen .
,1
8-4schelpfragmenten, stukjes veen . . . .1
3 zandmetietsveen. ..
..80
2 fijnzand
8
1 idem
4
0 weinig slib.
»0
Dit zandisdusveelminder leemig,danophet
eerste gezicht leek.Schelpenbankenontstaandan
ookmeestal,tusschenzandbankeninenbevatten
doorhetvoortdurende bewegenvanhetwater,waardoorzewerdenneergelegd,weinig slibdeeltjes.
15.60-17.8Omondermaaiveld;grijszand«, in %
9 schelpfragm.enkleibrokjes . . . . . . 3
8 idem
...
.„1
7~4schelpgruisenveenstukjes ,
1
3 zandmetwatveen enveelForams,,...96
2 idem .. . . .,....
6
1 idem ...... ...
,3
0 eenweinig slib,scherpe deeltjes ...1
Dit zand behoort d'usweltothetgewone zeezand,
opeenzandbankofinwoeligzeeafgezet.
I7.8O-21mondermaaiveld;grijs,slibbig in %
9 enkelekleibrokjes .
2
8-4watveenstukjes.
2
3 zandmetveelveenstukjes
80
2. fijnzand
8
1 idem
„
4
0 slib ...
2
Dittypischewaddenzand bevattenietzooveelslib,
danwelveelfijnere zandkorrels,vankleinermaat
dan0.10mm.
21-23.50mondermaaiveld,zand.
in %
9 enkelekleibrokjes ,
1
8-4niets
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.

a

xn %
80
8

3 zand metveenbrokjes
2 fijnzand
1 fijnzandmetwatveen
4
0 weinig slib
*.
2
Alhoewelhet slibgehalte geringis,is dehoeveelheid fijnzandwelkenmerkend.
23.5Omhardekleimet zand.
in%
9 kleibrokkenenplantenv/ezels
10
8-4veenbrokjes vankorrelveen
il
3 zand metveelveen
.30
2 fijnzand
24
1 fijnzand
12
0 veel slib,bestaandeuit zand endetr. 24
Hier is duswel eenechtekleilaag,hoewelnogzanx derig,aanwezig; dezekleilaag isechtertedun,
x omalsafschermende laagtegeninfiltratie van
x zoetwatertefungeeren.
InDB,,isdusvan1-4m ondermaaiveld dekorrel»
grootte vrijwelgelijkaan0.10 mm,daarnawordtdezetot8m ietsgrooter dan0.10mm,oratusschen
9 en24m inhetalgemeenweergrooter dan0.10mm
gemiddeld te zijn,dochnietkleiner dan0.05 mm.
Daardoorisinfiltratie doorhet regenwater inde
x bovenste lagenvanhet duinbetrekkelijkgemakkex lijkenbiedthetzand daartoeweinigweerstand;
xmaar de zandlagenonder 9m, dusonderdekleilaag
x vanhetholocene gebied, vormen eenveelgrooter
x weerstand, zoodat eengroot potentiaal-verschil
x tusschenhetphreatische waterenhetspanningswaxtergehandhaafd kanblijven doordezeweerstand*
xEengrafische voorstelling vandekorrelgrootte is
x voldoende duidelijk. (Ziekaart 6)
Tenslotte volgennogenkelegegevens overdekorrelgrootte vandezandlagen,waarinin dediepe
boringen de filterswerdengeplaatst.
DB,op26.7Omondermaaiveld,grofzand
in%
9 schelpenencoprolieten (klei))
9
8 veelkeitjes,Hydrobia,klei
2
7keitjes,stukjes veen,schelpfragmenten ..2
6 hetmeeste zand . . . . *
55
5 sterkafgerond zand
12
*4zand .
4
3 zand,af
gerond. ;.b
9
2 zand
».*2
1 fijnzand
1
0 zeerfijnzand,met detritus
1
x Hierligt degrensvanhetmeeste zand dustusx sehen 1mmen0.75 ™n> zoodathetzandhier1minder
xweerstand biedtaandewaterstrooming,daninde
xmeeate onderzochte gevallen.
DB...17.20m ondermaaiveld,tamelijk fijnzand in%
9 schelpfragmenten enkleibrokken
5
8kleibrokken,vermoedelijkuitwerpselen. .2
7 enkelekeitjes,veelkleibrokken
2
6keitjes,echinocardium,kleibrokken . . . 1
5vrijveelgrofzand
2
4 enkele veenschilfers
3 zandmetveelveenenPorams
80
2 zandmetwatveenschilfers
10
1 fijn,vrijscherp zand
5
0 zand metveel detritus
2
x gierligt degrootte dusweerinhetgebied van
xgrooter dan0.10mm,zoodat deweerstand vanhet
x zandbetrekkelijk groot zalzijn.Echterishier
x sprakevancolloidaal zand (klapzand).
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x
x
x
x

DBp.I5.7O-19.40mondermaaiveld
in%
9-4wat schelpfragmenten enkeitjes*. . . . 1
3 zand,met vele Poraminiferen
90
2. zand
5
1vrijhoekig zand
4
0 eenweinig zeer fijnzand endetritus . . . 1
Weerligt degrootbeder zandkorrelsop0.10mraide
aanwezigheid vanvele Poraminiferen, zooalsPolystoniella,Rotalia,Miliolina,verderOstracoden en
Echinocardium-stekels,wijst zondermeer opzeezand.

DBv.24mondermaaiveld,grijszand
in%
9-4 schelpfragmenten, steentjes
6
3 hetmeeste zand
72
2 zand
12
1,0zeer fijnafgerond zand
12
Degrootte ligtweervoor eengroot deelbij 0,10
xmm,is echterwat verschovennaar denogkleinere
xmaatvan0.05 mm.Hier is dusdeweerstand doorhet
x zand zeergrootte achten.
DB 4 . 17.8O -20mreeds"Beekend.
x
x
x
x
x
x
x

Zookan,metuitzondering vandeiets diepergezette filteropDB> gezegdwordenvandezandlagen,waarin defilterswerdengeplaatst,datde
weerstand doorhet zand aanhet stro.omenvanhet
grondwater gegeven,vrijgrootzalzijndoorde
fijnheid vanhet zand.Deze ligtn.1. indemeest
onderzochte gevallentusschenÖ.50en0.10mmin.

PgO-4.5Omondermaaiveld.Geelzand.
9-4 schelpgruis
3alhet zand
2weinig zand
0 zeerweinig slib
4.5Om -8.3Omondermaaiveld.grijszand
geheelalsboven.

in%
1
98
1
§
in %

8.30 mtot 8.5Omondermaaiveld,korrelveen
9-4 veenbrokjes (veel)3veenmetiets zand
2veendetritus,metwat zand
1.detritus
0 veelslib,veendetritusmet scherpgruis,
met enkele diatomeeën

in %
30
20
30
10
10

8.5Otot 8.75 mondermaaiveld.Veenigeklei.
Resultaten alslaaghierboven,wat de verdeeling
derkorrelgrootte aangaat.
8.75mtot 10mondermaaiveld,leemigzand in %
9-5 schelpgruis
2
4 niets
3 zand
70
2.zand
15
1.zand.
4
0 veelslib-gruis,met sponsnaalden
9
van10mtot 11.50mondermaaiveld.zand
in %
9-4 schelpgruis
2
3 zandmet Poraminiferen
80
2 zandmetwatveen
12
1 zand
4
0 slibmet enkele diatomeeën
2

- 50 Pr,.0-5 m onder m a a i v e l d , g e e l z a n d .
f 9_4 a c h e l p g r u i s

in %
8

3 zand
2 zand
1niets

80
6

0 slib

6

5mtot8.3Omondermaaiveld,grijs zand
in %
9 enkele kleistukjes
2
8-4stukjesveen
4
3 zandmetveenen'Foraminiferen
75
2 zand
6
1 iets zand
1
0 veel slibendetritus; geen diatomeeën ..12
8.30tot8.50mondermaaiveld,klei
in %
9-3enkele stukjesklei
5
2watzand r
15
Iwatzand
15
0 veelslib,detritusmetFeS-globull. . . .65
8.50mtot10mondermaaiveld,leemigeklei«in %
9 achelpgruis
6
f;_4achelpgruis
4
3 zand,metveenenForaminiferen
50
2 zand
30
1zand
6
0 slib
10
10mtot11.50mondermaaiveld
in %
9-4schelpgruisenveen
4
3 zandmetveen,ForagisenDiat
60
c.zand
10
'1zand
4
0 slib,echt.fijngruis ,afgerond. . . . . . 25
HYÜROLOGISCHERESULTATEN.
Dehydrologie vanhetphreatischewaterisreeds
grootendeelsneergelegd inhetrapport 1934, "benevensinmijnartikelinDeLevende Natuur,Jg.
39; 1934-'36: "Plantengroeienwaterstandinhet
gebied vanhetBreedeWateropVoorne".
Naast dezekennisisthans dievanhetspanningswater onderhetzelfdegebied,"benevensvan
het oppervlaktewaterspeciaalinhetinfiltratiegebied,gekomen.Deze resultaten¥ragenthansonzespecialeaandacht.
HetZoutgehalte.
Wijkunnendithetbest overzien,doorhorizontaledoorsnedenvanhetgebiedte"toeschouwen, gemaaktopverschillende hoogten.Ikhebdaartoe
genomen dentoestand bovendeholocene kleilaag
([ongeveerN.A.F.), dientoestand vlak onderdie
kleilagen (ongeveer5m-N.A.P.)endentoestand
op)ongeveer24mdiepte (ongeveer20monder
N.A.P.)
De doorsnedeopongeveerN.A.P.,hetphreatnsche
Ziebijla-water.
ge10.
Deze stemtnagenoegovereenmetdie,welke gegeven
isinhetrapport 1934enopmijn overzichtskaartje
van 1934inDeLevendeNatuur,blz.179,fig2.
Hieruit zienwe,dateentweetal zouteregebieden
gelegenzijnrondomGenrondomD,resp.meteen
chloorgehalte van120en64mgrp.1.Nemenwede

-51 grensvanhet zoetephreatischewater"bij71mgr.
p.1,danloopt diegrensongeveervanaf deVogelweide,langs deNoordzijde vandenPietersdijknaar
hetNoord-OostentotaandeBrielschewaterwinning,
omvervolgensnaarhetHoord-Westenomtebuigen
totZuidelijk langshetvoormalige Vliegveld,om
daarna inWestelijke richtingverderteloopentot
ongeveertussohenG-1enG2in,daarnalandwaarts
xvanhetBreedcWaterweerterugtotaandeVogelxweide.Eenbijzonderzoete strookbevindt zichdan
x inhetmiddenvanhet duingebied,loopend ineen
x smalle strookvanH,overPnaarD3endaarnanaar
xA,zichslingerend omde beide zouterepuntenheen.
Dedoorsnede vanhetspanningswater op5m-H.A.P.
laat eenverloop zien,waarvandezeegrensgeheel
overeenkomtmet die,welkevoorhetphreatische
watergold,terwijldaarentegen delandgrenseen
duidelijk verschilaanwijst.Teneerste ishierde
gemiddelde grensloopend ongeveerover deraai
DB1~DB3jmaardaarbijiseenuitzakkingwaartenemenbij F2,eneenbocht,welkenaarbinnenloopt
bijE3.Het bruikbaarwaterlichaam stellend opde
grensvan 100mgr.p1,komenwehieropeenlengte
vanongeveer2km,bij eenbreedtevanongeveer
800m.Merkwaardigishierbij,datdeisohalinevan
x50mgr.p1looptmeernaarhetNoord-Westen,zoodat
x diteenaanwijxing ervooris,hetinfiltratie-gexbiedte zoekenbinnendezegrensenwelinhetgexbiedH-E-P5-F6.Ditinfiltratie-gebied zoudaneen
x oppervlakte bezittenvanongeveer 1000mlengteen
x 500mbreedte,hetgeenmetanderegegevensoverx eenkomt.
De doorsnede opongeveer20m-N.A.P.vertoontweer
eenkleineroppervlak,wathetzoetewateraangaat.
Deisohaline van100mgr.p1ligtnuvanH'tot
B,envanGltotDB,zoodathierdebeschikbare
hoeveelheid drinkbaarwater eenoppervlakteheeft
van"I-g-kmlangbij3/4kmbreed.Nogmeerwordt
hierhetinfiltratie-gebied gepreciseerd alsliggendtusschenP5endeG-raai eenerzijds,eninandere richtingtusschenF7enÏÏB,dusterlengte
van1000menterbreedtevanongeveer500m«
Daarhetphreatischewaterbovenditinfiltratie-Ziebij- gebied eenhoogteheeftvangemiddeld4m+N.A.P.,
Hage7« zalopdezepüaatsdewaterzak vanhetzoetewater
eendieptehebbenvan40maaldatbedrag, dus160m.
Ditinfiltratie-gebied isgekenmerkt doorbijzonderedroogte.Dezekandoordeinfiltratiewelworden
verklaard.Dezeinfiltratiezalnatuurlijk plaats
vindendoordenbeterdoorlaatbarenondergrond,tengevolge vanhetontbrekenvaneenechtekleilaag.
Dezeinfiltratie zalhet sterkst zijnindemeest
zoetegebiedenenookindie,waar,zooalswenog
zullenzien,hetspanningswaterzijnhoogstepotentiaalbezit.DatisongeveerindebuurtvanDB 4 ,
PgenF,,benevensinH<T.Inaldezegebiedenis
dekorrelgrootte tebetitelen/fziededissertatie
vanDeGlee,1930> blz4)volgensSteenhuismetden
naamvanfijntotzeerfijnzand (0.2tot0.02mm)
Daaruitvolgt,datdefiltratie-snelheid niet bijzondergrootkanzijn.Daarechtertochdeduinen
terplaatse bijzonder droogzijn,integenstelling
met deomringende,moet deze droogtegezocht worden
indevrijgrootteoppervlakte,waardeinfiltratie
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1-1,5 mperuur (zieVaiiNes,Dedoorlaat"baarheid
vankwartaire zandeninNederland; Handelingen
NediNatuur-enGeneeskundigCongres,1939)tot
0,08 mperuur.Nemenwehiervari©engemiddeldevoor
hetfijne,vrijslibrijke zandvan0.1 mperuur,
danvolgthieruit,datinhetirifiltratie-gebied,
volgens dewetvanDarcy,hetwater eensnelheid
verkrijgtvan0,1 . 4 .1mperuur,bijeenpotentiaal-verschilvan4mtusschenhet phreatische
enhet spanningswater.Ditgeeft duseengemiddeldesnelheid van0,4inperuur,ofper dagvan9>6
mperuur;DeGleegeeft (p.1o)alsgewone snelheidop10tot40mperetmaal,zoodat dezegevondenwaardevoorslibhöudende zandenalsdeonderhavige,weldewerkelijkheid nabijzalkomen.Deze
snelheid isgrootgenoeg,omtebegrijpen,dathet
phreatischewaterinditgebied/nietgeremd door
een•tfrijondoorlaatbarekleilaag (waarinkwordt
van0,002tot0,0003mperetmaal)nagenoeggeheel
wegzakt,zoodrahet door denneerslagwordtaangevuld.Nemenwijditaan,d'anisdenuttigeneerxxslagindit duingebied indejaren1925-1940gernexxtenop746/2of373ramperjaarte schatten,zooxxdatperjaarinhet infiltrâtie~gebiedvan 1000.
xx500m eenwaterhoeveelheid v^nongeveer18750°m
xxaanhet spanningswatertoevalt.Natuurlijkzaldit
xxinwerkelijkheid eengrooterehoeveelheid zijn,omdatvandezijkantenvanhet eigehlijkeinüütratiegebóednogwater zaltoevloeienenditgebiedook
nogwelwatgrooterzalzijn,danhetaangenomene.
Daartegenzouinhetmiddengebrachtkunnenworden,
dateengedeelte vanhètwaterlangsdekantenvan
hetoppervlakte-waterzalwegvloeien,naar zeeof
naar delandzijde.Ditgeldt echterslechtsvan
hetphreatischewater;alleswat doordebovenste
lagenheenzakt,komtechteraanhet spanningswater
tengoede eninhetinfiltratiö-gêbied schijntdat
tamelijk veelvanhettotaalbeschikbarewaterte
zijn,gezien degroote droogtevanhetgebied.
Daarbijkomtnog,dattegenwoordig deverschillende
afwateringen grootendeels zijngedicht,zoodathet
oppervlakte-waterthansmoeilijkerdanooitkan
wegvloeien.Vooralnaar dezeezijde zaltegenwoordigslechtsweinigoppervlakte-waterafloopen,
daarhetverschilinniveautusschenhetwaterin
hetinfiltratiegebied enhetstrandgebied slechts
1.50m bedraagt.Merkwaardig ishierbijtevermelden^dat,gezienhétzoutgehalte vanhetspanningsxwater,inhetinfiltratie-gebied hetphreatische
xwaternietloodrechtnaar benedenstroomt,doch
x scheefinNoord-Oostelijke richting.
Dereeerve-voorraadaanspanningswatervaneen
zoo geringchloorgehalte,dathet-tfoordeconsumptiebruikbaarisjisvrijgroot»Wëkunnen
daartoe degrensnemenvan100mgr.chloor-ion
per1.V/ekomener dantoe,afziende vandieuitbuiginginhetgebied vanIV,welkgebiedgecompenseerd wordt doordeinbuigingbijE,,een
inhoud vaneencylinder-segment metafmetingen
vanI5OO.5OO.IOOnr,degemiddelde dieptevan
xhet zoetewaterinhet diepste gedeelte vanhet
x doorlatendegebied schattendeop100m.Dit
xgeeft eenreservevan 12millioennr bruikbaar
xwater,zonderdatnogdaarmede degrensvanhet
x drinkbare isbereikt (welkegrensbij300mgr
xper1 ligt).
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eengebruikvan150.000nr perjaar.Kernenwenu
aan,datslechts dehelftvan datwateraanwezig
is, danzal,hijeenjaarlijkschetocvlociingvan
180.000 ra?fvanoenuitputtingbinnenafzienbaren
tijd geensprake zijn,indienhetdoorzakkende waxterookbehoorlijkwordtbenut.Daartoe zalhet
xnoodigzijn,dat dewaterwinningnietterplaatse
xvandeontworpenewordtgesticht,dochveelmeer
x strandwaarts,waardoorzijkomtte liggeninhet
xmiddenvanhet infiltratie-gebied.De daardoorontstaneverlagingvanhetpotentiaalinhetmidden
zounatuurlijk eenbetertoestroomenvanhetzijdelingsgelegenwatertengevolgehebben,waardoor
hetinfiltratiewaternogminder gelegenheid verkrijgenzou,wegtevloeien.Daardoor zoudandejaarlijkschetoevoeraanwatermeerbenutworden,dan
thans,zonderwaterleiding,hetgevalis.
Dezevoorziening vanwatervanuithetspanningswaterzouhetvoordeelhebben,zeerzeker deduinfloraminimaalteschaden,daarhetgrootepotentiaal-verschiltusschendiepte-enoppervlaktewater
wijstopeenvrijweltotaleonafhankelijkheid der
beidewatervoorraden.Daarbijkomtnog,datde
diffusievermoedelijk nogietszaltoenemen,doordathet gemiddelde pot.entiaalvanhet spanningswater
nogwat zalgaandalen.Mogelijk isdus,dathet
diffusie-gebiednogiets droogerzalworden,doch
zekerisookdatnoggeenszins.
Daarookinhet infiltrâtie-gebied depotentiaal
tusschenoppervlakte-waterendieptewatervrij
groot is (hoewelietsgeringe*doordegrootere
xhoogtevanhetspannings-potqntiaal),zaleenwaterxonttrekkingaanhetspaaningswaterzelfs daar,waar
xdeeigenlijkekleilaagontbreekt,nietnoemenswaard
x invloed hebbenophetphreatischewater.Wanthet
zijnspeciaaldeslibhoudende zandlagen,dienergensontbreken,diehetpotentiaal-verschilin
standblijkentehouden.Immers,ookinF6enF7
zoowelalsbijDB4enP3blijkt ditverschilnormaalonderhoudenteworden,hoeweldekleilaag
daarpr&ctischontbreekt.Zoozalheterdusniet
toedoen,waar ergensdeprise d'eauvoorhetdieptewaterwordtgemaakt,enzalditalleennogafhangenvan degrootste dieptevanhetzoetewateronder
deklei.Daarechtervermoedelijk diegrootstediepx
teietsbenoord-oostenhethoogstepotentiaalvan
x
hetspanningswaterligt,zalhetvoldoendezekerx
heid geYen, indienwe eenenkeleboringhierzoux
denuitvoerenomdiegrootste dieptewerkelijk
x
practischtebepalen.Deze boringzoudanongeveer
x
moeten liggenopeenpuntmiddenopdelijnF-P4.
x
Vermoedelijkzalgerekend moetenwordenopeen
x
dieptevan deze boringvan100mmaximaal.Debox
ringzaln.1.toteenzoutgraadvanongeveer600
x
mgrpor1moetenwordendoorgezet.
Thansdienendandenadere gegevensteworstenbehandeld omtrent deverschillendeboorpunten,wat
dehydrologieaangaat.
Boring F6.Maaiveld op4.51 m+N.A.P.Filterop
7m-N.A.P.
Chloorgehalte:57mgr.per1opfilterdiepte.
Waterstanden:5Juli
1.12 +ÏÏ.A.P.

-,54BoringF7.Maaiveld op3-96m+N.A.P.Filterop
'
750m -N.A.P.
Chloorgehalte:57mgrp1opfilterhoogte.
Waterstanden:5Juli
1.12m+U.A.P.
Boring DB.*Maaiveld:4.33m+H.A.P.Filter:209
'
-H.A.P.
Chloorgehalten:9.67m -N.AiP*: 163mgrp1.
13
m -N.A.P.:,665mgrp1.
15.67m-N.A>P.:1079mgrp1.
(20.67m -N.AiP.:1157mgrp1.
(nadoorpompen :120ymgrpl,HpS-rijk
Waterstanden: 3Mei
0.71 m+U.A.P.
17Mei
O.89m+IT.A.P.
5Juli
0;85m+N.A.P.
Boring Fe.Maaiveld: 4.33m +N.A.P.Filter:7m
5
-H.A.P.
Chloorgehalten: 1.47m -N.A;P.i 63mgrp1
7.17m-N.A.P.:71mgrp1,zuiver
water.
Waterstanden:17 A p r i l . . . . 0 . 5 4 m + N.A.P.
3Mei
0.55 m4N.A.P.
17Mei
O.59m+N.A.P.
5Juli
O.53m +N.A.P.
BoringF..Maaitfeld:4.44m+N-A.P.Fitter:5m-N.A.P.
Chloorgehalten:5-56m -N.A.P:i 50mgrper1.na
doorpompen.Geeftmoeilijkwater,sl£bhoudend.
W a t e r s t a n d e n : 17 A p r i l
1.50 m + N.A.P.
3 Mei
1.40 m + N . A . P .
17 Mei
1.49 m + N . A . P .
5 Juli
1.40 m + N . A . P .
BoringF.,*Maaiveld: 4.69m +NiA.P.
Chloorgehalten: 5.81m -N.A.P.:64mgrper1,helderwater.
Waterstanden: geenfiltergeplaatst.
BoringF 9 .Maaiveld: 4.62m+N.A.P.Filter0.50 m
i
-N.A.P.
Chloorgehalten: 6.88 m -N.A.P.:71mgrp1.goed
water.
4
Waterstanden: 17April
*37m +N.A.P.
3Mei
4*28m +N.A.P.
17Mei
.4.19m+N.A^P.
5 Juli
3^92m+N.A.P!
BoringF,»Maaiveld:4.13m+N.A.PiFilter:7*37m
^
-NiA.P.
Chloorgehalten: 7.37m-N.A.P.; 73mgrp1*Op15
Aprilna10min.pompen:
57mgr Fl.slibhoudend
Waterstanden: 17April
0.28 m +NiA.P.
3Mei
0.10m+N.A.P.
17Mei
0 H 5 m +N;A;P.
5 Juli
?
BoringDB,Maaiveld: 4.13m+ N.A.P.Filter:22m-N.A.P
64mgrp1
Chloorgehalten:5.87m -N.A.P.
71mgrp1
10
m-N.A.P.
71mgrp1
16
m-N.A.P.
71mgrpl.nadoor22m -N.A.P.
78mgrp1.
pompen
zeerhelder,reuklooswater.
Waterstanden: 3Mei
0.0b m+N.A.P.
17Mei
0.12m +N.A.P.
5 Juli....?
BoringE...Maaiveld: 4.06 m+N.A.P.Geenfilter.
Chloorgehalten: 7.94m-N.A.P.:64mgrp1.
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BoringEo.Maaiveld4.17m+U.A.P.geenfilter*
Chloorgehalten:op 7-33 m-N.A.P.:114mgrp1.
Hier duseenplotselinge stijgingvan
hetgehalte|wijzendopzeewaartsbuigenvandeisohalinen.
BoringBj.Maaiveld4.25m+N.A.P.G-eenfilter.
Chloorgenalte:op6.25 m-N.A.P.:85mgrp1.
BoringBy,.Maaiveld4.34m+U.A.P. geen filter!
Chloorgenalte:op5.90m-N.A.P.:20bmgrp1.
Hetwaterisbruingeelvankleurenveenigvanreuk.Hierdusweereensterk
zeewaartshuigenvandezoutlijnen.
BoringDB*.Maaiveld 3.51m.+N.A.P.Pilterop19m
^
-H.A.Pi
Chloorgehalten:9.50m-N.A.P.:71mgrp1.
12.50m -IT.A.P.:64mgrp1
15.50m-N.A.P.:59mgrp1
I8.5Om-N.A.P.:78mrgp1
2O.5Om -N.A.P.:142mgrp1.,na
doorpompen:128mgr*.Water
zeerhelder,reukloos*
Waterstanden:op3Mei
0.0m+N.A.P.
ov 17Mei....0.04m-N.A.P.
op5Juli...T0.09m-N.A.P.
Hierisdusdegrensvanhetzoetewaterhooger
gelegen,daninDB,zoodatwehierookklaarblijkelijk indebuurtvanheteindvandezoetwater-zakgekomenzijn.Tochishierhetwaterdus
tot20mnoggoedbruikbaar.
Hiermedeisdelengte-raaiafgehandeld.Thansvolgt
de dwarsraai,loodrechthieropstaande,endelengteraaibijDBsnijdende,metdedaarbijbehoorende
boorpunten.
P 4 .Maaiveld 10.09m+N.A.P.Filterop1m-N.A.P.
Chloorgehalte:43mgrp i , op1m-N.A.P.
Waterstanden:op 17April
?
3Mei
3.88m+N.A.P.
17Mei
3.81m+N.A.P.
5Juli
3.58m+N.A.P*
P7.Maaiveld4.44m+N.A.P.filterop3.06m-N.A.P«
Cnloorgc=halten:op3.06m -N.A.P.:43mgrp1
Waterstanden:op17April
3.95m+N.A.P.
3 Mei
3.88m+N.A.P.
17Mei
3.74m+N.A.P.
5Juli
3.52m+N.A.P.
DB 4 . Maaiveld 4 . 6 1 m + N . A . P . P i l t e r op 1 8 . 5 0 m -N.A&
C h l o o r g e h a l t e n : 9*39 m - N . A . P . : 46 mgr p 1 .
13.19m-N.A.P.:50mgrp1.
16.39 ra-N.A.P.: 57 mgrp1.
19.39m-N.A.P.:50mgrp1,ookna
doorpompen.Hierisdezoetsteplek
vanalle diepeboringenendusvermoedelijkookeendiepezoeteplek.
Waterstanden:op3Mei....
1.11m+N.A.P.
12Meivóórponpen:0.96-m+N.A.P.
12Meinapompen..:0.76m+N.A.P.
17Mei
.1.11ra+N.A.P.
5Juli
I.03m+N.A.P.

-56P...Maaiveld4.26 m+N.A.P.Filterop3.50m1

H.A.P.
Chlöorgehalte:3.50m-ir.A.P.:36mgrp1.
Waterstanden:op 17April
3*96m+H.A.P.
3 Meli...'
5.90n+N.A.P.
17Mei
3.81n+N.A.P.
5 Juli.
3.60 n +N.A.P.
Boring P p . Maaiveld 10.09 m + N . A . P . F i l t e r op
50 cm + N . A . P .
C h l ö o r g e h a l t e : 0 . 0 9 m + N . A . P . : 43 mgr p 1 .
W a t e r s t a n d e n : op 17 A p r i l
?
3 Mei
, 4 . 9 0 m •*N.A.P,
17 Mei
4 . 8 2 m + N.A.P.
5 Juli
4 . 6 2 m + N.A.P.
BoringPc.Maaiveld9,79m+N.A.P.Filterop 0.21
p
m -N.A.P.
Chlöorgehalte:0.21 m -N.A.P.:36mgrp1.
Waterstanden:op17April
?
3Mei
3.95m+N.A.P.
17Mei
3.89m+N.A.P.
5Juli
3.64m+N.A.P.
BoringDB2,

Maaiveld 3.69m+N.A.P.FilterDp
17m-N.A.P.
Chlöorgehalte 8.31 m-N.A.P.:114mgrp1.
11.31m-N.A.P.:355mgrp1
14.31m-N.A.P.:589mgrp1.
18.11m -N.A.P.:1271mgrp1.
Nadoorpompenvanfilterop17m
-N.A.P.bedroeghetchlöorgehalte:
781mgrp1.
Hierzijnwe dusinhetzoutegebied,
Waterstanden: op3Meii.:;...0.22m-N.A.P.
17Mei:..i...0.21 m-N.A.P.
5Julis.**..?

Uit dezeweinigegegevensomtrent dewaterstanden
valtmisschienietsmerkwaardigsafteleiden,Wantj
overhetalgemeenkanwordengeconstateerd, datde
waterstand vanhetspanningswaterdaalt,alsdie
vanhetphreatischwaterrijstenomgekeerd,of
dathet spannings-waterinveelgeringermatedaalt,
danhet phreatischewater.Eendergelijkverschijnseiwas reedsin1935gevondenindeboorputHJ,
welkeevenzeertotonderdekleilaagzijnfilter
had (op11.70mondermaaiveld,dusopom -N.A.P.)
Dewaterstandenin1935-1934wareninHJeninH
(bovendekleilaag,filterop 1.51 m -N.A.P.):
gemetenvanaf bovenkantpeilbuis
Datum
im
Yerschil
H
HJ
1935,17 Aug. 0.97 2.92
1.95
14 Sept. 1.11 2.95
1.84
19 Oct. O.96 2.75
1.79
16 No*. 0.66 2.65
1.97
2.04
15 Dec. O.74 2-78
1954,18 Jan. 0.88 2.65
1.57
16 Febr. O.75 2.77
2.02
15 Mrt. 0.75 2.63
1.88
19 Apr. O.75 2.70
1.95
17 Mei
0.72 2.69
1.97
14 Juni 0.34 2.24
1.30
1.83
11 Juli 1.15 2.96
1.68
4 Aug. I.27 2.95
15 Sept. 1.40 2.99
1.59
Oct.
1.21
1.50
3
°7 Febr. 0.81
1.85
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De talrijke onregelmatigheden zijnopvallend,kunnen echtermogelijkhunoorzaakhebteninverschillende eb-envloed-standen indeboorpunten;echtermoetenwijwelinhet ooghouden,dat deopnamen dierbeideboorpuntenHenPIJvlaknaelkaar,
met tussehenruimtenvantenhoogste 20minutengeschiedde.Dit zoudanwijzen opeennaijlingvan
het spanningswatert.o.^anhet phreatischwater.
Zeerbelangrijk isverder hetverschil inpotentiaaltusschenhetphreatische enhet spanningswater.Ditbedraagt indevolgendenabij gelegenpunten:
Boring
Boring
afstand
verschil(gemiddeld)
HJ
H
300m
1.82 m
DB.
H
100m ,
2.95 m
F,'
P9
85m
4.08 m
DE.
P.
4m
2.85 m
P4
Pi
160m
2.83 m
DB^
B
150m
3.95 m
Zoowijken deze gemiddelde verschillen dusnog al
vanelkander af.Menmoet daarbijechter bedenken,
dat deaanwezigheid van eenwaterplasbovenhet
phreatische water direct datwaterkan doen stijgen,terwijl ook dehoogte vandenbodem insommigegevallenhet phreatische oppervlakkanbeïnvloeden.Ook isdecapillaire werking niet inallegebieden dezelfde.Invloeden,die dehoogte vanhet
spanningswater bepalen,zijno.a. de aanwezigheid
vangassen onder debovenste kleilagen enhet zoutgehalte.Ziet menvan dezemogelijke beinvloedinx genaf,dankrijgt meneengemiddeld potentiaalx verschilvan 3«25ra,waarbij echter tebedenkenis,
x dat demeestvoorkomende potentiaal bedraagt 2.85
m (ongeveer driemaalaanwezig,opzeswaarnemingen).Er doen zichhierbijtwee vragenvoor:
x 1)Hoewordt een dergelijk potentiaal-verschil,
x ook overkortenafstand aanwezig,in standgehouden?
x 2)wat isdeoorzaak vanhet ontstaanvan eenderx gelijk potentiaalverschil?
De eerste vraag isgemakkelijk te beantwoorden;
immers, degeringe doorlaatbaarheid van dekleienleemlagen,welke opongeveer 2m -N.AiPi.gelegen zijn,vormen eenzoo grootenweerstand tegen
afstrooming vanhetwater,dateensnelcontact
tusschen het phreatische enhet spanningswater niet
welmogelijk is.Daardoorkan duseen spanningsverschilblijvend zijn.Degrootte van dit blijvende
potentiaal-verschil isnatuurlijk mede afhankelijk
"vande doorlaat-coëfficient,inverticale richting.
Moeilijker isdetweede vraag te beantwoorden.De
stand boven dezee,dusbovenN.A.P.,bedraagt
voor de diverse boorpunten:
DB
1
0.80 m
ÏV
O.56m
J?i
1.49m
K
0.17 m
DB
0.08 m
DB*
0.02 m
DB^
O.94m
DBg
0.21 m
Gemiddeld wordt dit0.41 m +U.A.P.Inhet rapport
van 1934wordt degemiddelde zeestand voorOost-

-58voorneberekend op0.05 m -N.A.P.Daardoorwordt
dusdegemiddelde standvanhetpotentiaalvan
hetspanningswaterbovendezee0.46m.
Uit dezepotentialenvanhetspanningswater
volgt,dathethoogstegebied ligttusschenF 4 ,
DB 4 enHJ,dusevenbezuidenhet droogsteterrein
enookevenbezuidenhetgebiedvanhetgeringste
chloorgehalte.Daaruit zoudusdegevolgtrekking
gemaaktkunnenworden,dat,vermoedelijktengevolgevanbijzondere structuurvandenondergrond,
hetinfiltratie-gebiedniet juistbovendatvan
het geringste chloorgehalte gelegenis,dushet
waterniet rechtnaarbeneden,dochinNoord-Oostelijkerichting scheefnaarbenedenzakt.Tevens
zoudemogelijkheid bestaan,datditgebiedwat
grooteris,daninverbandmethetchloorcijfer
werd aangenomen,soodatmeerwateraanhetspanningswatertengoede zoukomen,danoorspronkelijk
werdaangenomenvoordeberekeningvandenuttige
hoeveelheid infiltratie-water.Daarbijkomtnog,
datikdaarbijaannam,datslechtsdehelftvande
hoeveelheid regenperjaaraanhetgrondwaterten
goedekomt,terwijlKooper (Rapportgrondwaterenbodemonderzoek inhet duingebied nabijSchoorl;
1915» blz.42,aanneemt,dat 75 %eraantengoede
komt,
Ziebij-Uitdekaartvandepotentiaal-standenvanhet
lage11 spanningswaterblijkt,dathet infiltratie-gebied
juist grenstaanhetgebiedvanhetBreedeWater»
Nergens echterkomt destandvande potentiaal
vanhet diepte-waterhoogerdandeoppervlaktevan
denbodeminhetBreedeYfater.Het sterksteverval
schijntnaarhetBreedeWater gerichttezijn,zoodatvermoedelijk vrijgrootehoeveelhedenspanningswateronderhetBreedeWater doorwegstroomen,Daarbijisoptemerken,dathetnietgeheelonmogelijk
is,dateengedeelte vanditwaterbijlagenstand
vanhetphreatischewateralsartesischwateruit
denbodemvanhetBreedeWateropwelt,v/aardoor
dandewellenverklaard zoudenworden,dieikhier
indertijd hebaangetoond (JaarboekNatuurmonumenten,1935,fig2,blz.189enfig3,blz.192)*Dan
zou,indrogetijden,dewaterstand vanditmeer
tochecnigermatc beïnvloedkunnenwordendooraftappingvanhetspanningswaterinhetinfiltratiegebied.
x
Demogelijkheid bestaat,dathet filtratie-gex
bied ookonderhetBreedeWatergelegenis,of
x
diteendeelvanhetspanningswatervormt.Omdit
x
optelossen,zoueenfilteronder5m -N.A.B,op
x
ééndereilandjesnoodigzijn.
x
x
x
x
x

Het infiltratie-gebied komt,alsmendekaart
beschouwt,overeenmet deninham,welkegevonden
werd indekleilaagopongeveerN.A.E.DerésultatenvanIVenIVwijzenerop,dateenverhangnaar
de zeeinditgebiednognietkonwordenaangetoond.
x
Hetvervalvanhetspanningswaternaardezeetoe
x
moet dustamelijk groot zijn,eneerstbewestenIV/
x
gevondenworden.Belangrijk is,datookinhet '
x
jonge duingebied reedsinfiltratie blijkttezijn
x
opgetreden.
x
Uit eenvergelijking tusschendewaterstanden
x van17Meien5Julivolgt,dat,alshetphreatix sch water+25cmzakt,hetspanningswaterdaalt
x met +_6cm.Dit laatsteheeftwelalsoorzaakdegex ringerevoedingsdruli?anhetphnreatischwater,bij
x eenzelfdeafstroomingvanhetspanningswater.Een
x droge periodeheeft dusophet spanningswaterweix niginvloed.

DEWINNING'VANWATERUITHETPHREATISCHE
GEBIED.
x
Daarwehebbengezien,dathetnietmogelijkis,
x omdeformulesvanSteggewentzopdezeduinentoe
xtepassen,zonderzeeronzekereuitkomstenteverxkrijgen,zaleenanderemethodemoetenwordeninxgeslagen,omtoteenvoorspellingomtrentdeninxvloedvanwateronttrekkingaanhetphreatischewa~
x tertekomen.
Diemethodekanslechtsde proefondervindelijke
zijn;gelukkigkomtonshierhetaanwezig-zijnvan
deBrielsche prised'eautehulp,Welisdezeer
eenvangeheelanderenaard,dandegeprojecteerde,
maarindealgemeenheid zullentochdeinvloeden,
diedeBrielschewaterleiding ophaarnaasteomgevinguitoefent,vangelijkwaardigenaard zijn,als
die,welke doordenieuwe zullenontstaan.
Onderzoekenwedaartoe enkele waterstanden,die
indejaren1933en1934werdenopgenomen,enwel
vandelengteraaiA,B,C,D,E,EenG-,
DebodemhoogtenvanE,CenBzijnongeveerdezelfde,n.1.resp,4.49 m,4.26 men4.34ra,De
stijghoogtenwarenindie jarengemiddeld inB
O.7OmlagerdaninEeninGgemiddeld 0.45 m
lagerdaninpk
, DebodemhoogtenvanGenDzijnnagenoeggelijk,
n.1* resp.4^72men4.79m+H.A.P.Destijghoogtenwarenindie jarengemiddeld inD0.13 mlager
daninG.
Daar dehoogtenvanDenA ongeveergelijkzijn,
n.1.resp.4.79 en4.80m+H.A.P..endeverschillentusschen beidebijAgemiddeld0.10mlager
uitvallen,wordt deinvloed,dieAvandewaterleidingondervindtgemiddeld 0.23ai.
ZiebijUit dezegegevensvolgt,dathetverloopvan
lage 9* <3everhanglijn,tengevolgevandeafzuigingdoor
dewaterleidingvanDenBriel,eruitziet,als
doordeteekeningwordt aangegeven:vanuit dewaterleiding loopt dezelijneerstnaarboven,om
vervolgensweerte dalentotbijB;daarnastijgt
delijnv/eeroptotvoorbijD.Deze dingenkloppen
welmet defeiten;bijA isdestandmeestalhoogerdaneldersinhetnaburig duin,onjuistwat
verdervandeprised'eauafwordt deinvloed duidelijker» Hieruitvolgt,datklaarblijkelijk door
dezuigendewerking,gepaard gaandemet debetrekkelijkgrooteweerstand,diehetwaterinhet
duinzandvandeze fijnekorrelgrootteondervindt.,
hetv/aternietvooraleerstvandeoppervlakte
wordtweggezogen,dochmeervanuit dediepte zijdelings.Daardoorwordt dieinvloed eerstverderopaandeoppervlakte goedmerkbaar (äu 1bijB ) .
Tevensklopt deinvloedinD,welke0.13
ra
bedraagtgemiddeld,goedmet dewaarneming,daar
terplaatse (Koeienbocht),datvroegerdaarieder
jaarveelwatertevindenwas,terwijlnualleen
noginzeernatte jarendaarterplaatse eenweinigwaterstaat.
Indeprised'eauzelfisdeinvloed ongeveer
I.50mgeweest.Hieruitvolgt,datopdenafstand
Prised'eautotA,200m,deinvloedgeschatkan
wordenop0.23 niverval,dievandeprised'eau
totB,45Om ,opO.7Omverval* dieopdenafstandvanprise d'eautot0.700m>op0,45 m verval,entenslottedieopdenafstandprised'eau
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eenbedrag van0.18mgemiddeld.
Nemenwenuaan,datdeprised'eauvandenBriel
zichvoor dereeksA-G-voordoetalseenrechtelijn
vanputten,danzoumengevoeglijk dethansgeprojecteerde prise d'eaukunnenbeschouwenalseenverzamelingvanzulke lijnvormigewaterloidingsputten.,
enwel eenverzamelingvanvierstuks.Delengte
vandeBrielscheprised'eaun.1.bedraagt lineair
ongeveer250m,denieuwebijna 1000m.Terwijlhe$
watordebietvandeBrielschewaterleiding 50.000 ar*
perjaarbedraagt,isdatvandethansgeprojecteerdedriemaal zooveel,opdenduur.Zoozaldaneen
lijn-element vandenieuwewaterwinning eeninvloed van3/4derBrielsche bezitten.Zietmenaf•
vanhetfeit,datdetoenamevan deninvloedniet
lineair,dochwelmeetkundigzalzijn,dankrijgt
mendoordenieuwewaterwinning perlijnelamenteen
invloed op200mafstandsvan0.18m,op450mafstandsvan0.54m? °P700maf
standsvan0,33m en
op900mafstandsvanÓ.09m
7iebii- Doorinterpoleerenverkrijgtmendandetusschen!
9 liggendewaarden,waardoor deinvloed vandenieuwe
^
prise d'eauinkaartkanwordengebracht.Hieruit
blijken danverschillendedingen:
x a ) .Erontstaat eenwaterscheiding tusschende
x oude endenieuwewaterwinning ongeveerbijD,
x dusvlakbijhet eigenlijke gebiedvandenieuwe
xwaterwinning;daardoor zaldenoordelijke zijde
xvandezewinningmoeilijkerwaterkunnenverkrijx gen enwaarschijnlijk zelfsdewaterwinningvan
xDenBrielbeïnvloeden.
x
b)Terwijlbijdenoudentoestand hetopperxvlakte-waternaarhetBreedeWaterkonafvloeien,
x daarhetvervalindierichtingliep,zalhetwaxterthans vanuithetBreedeWaternaardeprise
x d'eauwegloopeii,enwelmeteenvervalvan0,60m
xop1500m.
x
c)DaarhetBreedeY/aterbinnendeinvloedssfeer
vandewaterwinninggelegenis,n.1.opeen
x
afstand
vanongeveer800m,zaldedalingvanhet
x
water
daar
terplaatse ongeveer20cmbedragen,
x
Deze
daling
zaltengevolge hebben,datbijeen
x
waterstand
alsop7Sept.1933> toendestandnog
x
4
cm
boven
het
gemiddeld bodemoppervlakbedroeg,
x
thans
het
water
onderdieoppervlaktekomtte
x
staan,
en
wel
14
cm
daarbeneden.Ditbeteekent,
x
dat
het
Breede
Water
nagenoeg ieder jaarreeds
x
midden
in
den
broedtijd
droogzalkomentestaan,
x
xx
Zoois dusomdeze drie redeneneenwaterwinXX ninguithetphreatischewater geheelafteradenDaartegenoverstaat,dateenwaterwinninguit
hetspanningswatermisschientotdegoedemogelijkhedenbehoort.Echter zouhierbijnogaanteraden
zijn,omeenonderzoek,ongeveergelijkaanhet
xhiergedane,indeaanNatuurmonumentenbehoorenx deduinenonderRockanje,te doen,teneindede
xmogelijkheid onderoogentezien,voordegemeenxtenOostvoorne enRockanjo eengescheidenv/aterxwinningtemaken,beideuit spanningswater„Want
indienzoublijken,datookonderRockanjezich
zoetspanningswaterbevindt (endevondst van
zoetv/ateropongeveer40m diepteinhetbuitengoedStekelhoeksduinwijst hierop),danzouden
beidegemeentenafzonderlijk kunnenv/ordengeholpen,

-61 zonderdatmenhetgevaarzouloppen,binnenafzlenbarentijd dewaterwinninguitgeputteziengeraken.Deze laatsteoplossingzouverreweg debeste
zijn)eenvoorloopig onderzoekindebuurtvanhet
Stekelhoeksduinzoudaarvoordangewenschtzijn;
ditonderzoek zou,inverbandmetdeervaringen,
xhierthansopgedaan,natuurlijkveelminderomxvangrijkbehoeventezijn,enzoumet enkele diex pereboringenreedsbelangrijke resultatenkunnen
xopleveren.
x
Voorloopigstaatvast,dathet spanningswater
x onderhetStekelhoeksduin,zoowelalsindeomgexvingvanhetkampeerterrein,zoetis.Vermoedelijk
x zalhetinfiltratie-gebied liggenindestrook,
x diehetvorigjaarontdektwerd alsuitmondingvan
x deG-oote(300mbreedegeuldwarsdoorhetduingexbied,enzonderkleilaag)

BOTANISCHERESULTATEN*
Hetgebied tusschenhetBreedeWaterendeBrielsöheWatervangbestaathoofdzakelijkuiteenbetrekkelijk smalle strookvanBuniembryonales,vande
oudere duinengescheiden dooreendiohtbegroeide
moerassige strandvlakte,WaarinzoowelhetBreede
WateralshetVliegveldgelegenzijn.
Zie bijDeze strandvlakte isgeheelbegroeid doorde
lage12.typischenatte duinflora,waarinhetaantalnatte
plantendatderdroogteplantenbelangrijkoverheerseht.
InmijnartikelinDeLGvendeNatuur,1934-1935:
"Plantengroeienwaterstand inhetgebied vanhet
BreedeWateropVoorne",hebikuiteengezet,dater
eenverband bestaattusschendezoogenaamde droogte-ennatteplanten,endendroogtetoestand van
hetgebied; denatteplantenmakengemiddeld ^0%
vanhettotaalaantaldersoortenuit.Dientengevolgehebikallegebieden,welke eennatteflora
van70$dertotale floravertoonden,inkaartgebracht.Daardoorwordthetduidelijk,datalsmen
hetgeheelegebied tusschenBreedeWaterenBrielscheWatervang onderzoekt,daarvan,alsmende
strookvandestrandvlakte medetelt,éénvierde
gedeeltemet denatte florabedektis.Rekentmen,
datalleenhet echteoudere duingebied behoorttot
hettebeschouwengebied,daniséénzesdegedeelte
toedektmet denatte flora.Hetgebied,dat direct
zalwordenbeïnvloed doordeontworpenprised'eau
endatgelegenistusschendentweedenjachtwegen
denv/egnaarhet Vliegveld,entenZuidenvande
lijnG-C,heeft eenverhoudingvanéénvijfde.Hierxuitzienwe dus,dat,daargenoemd gebiedgeheel
xgelegenisindeoudere duinen,ditjuisteenbij
xuitstek fraaigedeeltevormt,waarindeverhouding
x tusschengoedenslechtbegroeidgebiednietis
x éénopzes,dochéénopvijf.Eenblikopdekaart
xmaakt datzondermeerduidelijk.Juistinditflox ristischmeestgunstige gebied zaldusdedroogteX'toestand sterktoenemen (gemiddeld zaldewaterxstand 1m zakken).Daardoorisalszekertezeggen
x (menzieblz.200-202vangenoemd artikel)datde
xvoorditduinlandschapzookenmerkende florahier
xgeheelzalwordenvervangen doordeoveralvoorko-
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xmende,eninhetBrielsche gebied reedisuitsluix tendaanwezige droogteflora;daardoorzaldewaarx devanditlandschapgeheelverdwijnen.Eenwaterx onttrekkingaanhetphreatisohewaterdientdus
x iniedergevaltewordenvermedeninhetaangeduix degebied.Eenveelgeringer schadeaanhetlandx schapzouwordenberokkend,alsmeneenprise
x d'eauzoukunnenaanleggenindelijn50mnoordx•westelijkvanG-O.
Enkelegebiedenzijngeheelbedektuitsluitend
doordedroogteflora.Datzijn:
1)eengebied,grenzendaan
destrandvlakte,
tusschondebeide jachtpaden;
2)hetgebied tusschenFen
D,entenKoordwestenvandielijngelegen;
3)eenkleinergebied,tenNoordenvc
inden
wegnaarhetVliegveld;
4)hetgebied tenZuidwestenvandenwatervang
vanDenBriel.
Hetlaatste gebied heeft zijndroge florate wijtenaandewateronttrekking.Deoverige genoemde
gebiedenechterzullenopanderewijze zoodroog
moetenzijngeworden.Demogelijkheid ishierbij
nietuitgesloten,datzij deeigenlijke infiltratie-gebiedennaarhetspanningswatervormen-Dit
geldthetmeestvoordebeide eerste genoemdeplekken.
Inéénvandiedrogegebieden,n.1.datrondom
DB4,zijneenaantalfiltersinhetphreatische
wateraangebracht,terwijldaartevensdeproefveldenvoordeduinbebosschinggelegenzijn.Hier
kondusallereerstweerhetverband tusschenplantengroeienwaterstand (droogtetoestand)worden
nagegaan.
Daartoewerd debegroeiingbepaald rondomde
geplaatste filters,zooals datookin1933gebeur-

de.

Deresultatenwarenalsvolgt:

ValleirondomP.
ïï.Galiumuliginosum
N.Euphrasianemorosa
If.Epipactispalustris
Salixrepens
N.Jim
eussupinus
3ST.Hypericumperforatum
Lotuscorniculatus
N.Erythraealitoralis
Polygalavulgaris
N.Pirola rotundifolia
N.BruneIIavulgaris
N.Eupatoriumcannabinumx
N.Chloraserotina
YerbascumThapsus
D.Sedumacre
D.SeriecioJacobaea
D.Cynoglossumvulgare
Droogtetoestand: 60cm
X N:D=10:5

Aantalsoorten:17
N:59$.D:17$
HeuvelvanPçD.SenecioJacobaea
D.Cynoglossumvulgare
Solanum dulcamara
Sambucusnigra
Ligustrumvulgare

x

HeuvelvanP^
üLgustrumvulgare
D.Ammophila arenaria
D.SenecioJacobaea
Solanumdulcamara
D.Erodium cicutarium
D.Cynoglossumvulgare
Sambucusnigra
HippophaesRhamnoides
D.Sedumacre
Droogtetoestand: 640cm
N:D=0:5
Aantalsoorten:9
S:0% .D:55%.
HeuvelvanP?
D.Cynoglossumvulgare
Solanumdulcamara
D.SenecioJacobaea
D.Sedumacre
D.Erigeroncanadense
Salixrepens
IL Yiolatricolor
N.Eupatoriumcannabium
Droogtetoestand: 80cm
N:D= 1:5
Aantalsoorten:8
ÏÏ:12i#.D: 63%

-63Hippophaësrhamnoides
D.Sedumacre
Salixrepens
Asparagusofficinalis
Droogtetoestand: 600cm.
xN:DaO:3
Aantalsoorten:9
YL:0%D:33$
HeuvelvanPp.
D.Cynoglossumvulgare
Solanum dulcamara
Crataegusmonogyna
Sambucusnigra
D.Ammophylaarenaria
D.SenecioJacobaea
Hippophaës rhamnoides
Eubusspec.
D.Erodiumcicutarium
Droogtetoestand 530cm
xE:D=0:4
Aantal soorten:Ç
ïi:0% D:44$.
xUitdezegegevens blijkt,datookhet onderhavige
xgebiedgeheelvoldoetaan devoorwaarden,welke
xookreedsvroegergevondenwerden,zoodatveilig
xkanwordenaangenomen,dat denatte flora,welke
x deeenigkenmerkende voordeze duinenis,ookin
x ditgebied delabiele florais,v/elkeoogenblikkex lijkverdwijnt,alsdev/aterstandlagerisdaneen
xbepaald bedrag.De droogtetoestand magklaarblijkex lijkniet lagerworden dan60cm.Reedsin1935
xzeide ikderhalve: ''Daaruitvaltafteleiden,dat
x«entypischduinlandschap indezeomgevingeen
x droogtetoestand vanongeveer40tot70c m behoort
x tehebben."
x
Waar juistinhetbeste gebiedvanditlandx schap,daar,waar denieuwewaterwinning isgeprox jecteerd,dewaterstand zaldalentotongeveer
x I.50monderhetmaaiveld,ishetvanzelfsprekend,
x dat dezefloradushiergeheelzalverdwijnen.Dit
x zalgrootendeels ookhetgevalzijninhetNieuwe
x Land,zoowelalsinhetgebied rondom dezoogcmaamx deKoeienbocht.
xx
Deze"bewijsvoeringisvoldoende ommetaandrang
xxteconstateeren:eenwaterleidinginditgebied,
xxwaarbijhetwatergenomenwerduitdenvoorraad
xxphreatischwater,isontoelaatbaar.
Ziebii^ e n~kweG(3eprobleem,datmet degeprojecteerde
laren14 prised'eausamenhangt,isgelegenindebestemen15
mingvanhetgeheele terreinalsbebosschings-object,
Daarbijwashetplan,devochtige gedeeltentelatenin dentoestand,waarinzijzichbevinden,zoodataan diefloravrijwelgeenveranderingwordt
gebracht.Zoozoudenineenboschrijke omgeving,
welkboschuitgemengdhout zoukomentebestaan
(v/aarindeeik (QuercusRobur)eenbelangrijke
plaatszouwordentoegekend)eensoortvanvennetjes
wordenuitgespaard,v/aarindenormale florader
vochtige duinendenboventoonzoublijvenvoeren«
Hetwas dusvanbelang,omeventueeleninvloed
vaneenverlagingvandenwaterspiegelopdebe-

-64
plantingnategaan.InhotgebiedRondomDB/was
reedshetvorig jaareenproefbeplantinggemaakt>
dein1941heerschende droogte
zoodat,vooralmet
wordenverkregen*Speciaalwerd
eengoed beeldkon
Quereusuitgezocht alsproof-plant«
Deeikplantjes, welkehetvorigjaarwarengezaaid,warentengevolge Vanhetvochtigeklimaat
in194Ogoedaangezet,zoodatallesbovenverwachtinggoed ervoorstond.Nahetsbijuitstek
drogevoorjaarendenwarmenvoorzomar.van1941
dedendeplantjes eenzee:tfeigenaardigbeeldzien.
Indenattepannen,b.v.indeomgevingvanP^?
warennagenoegalleplantengroenenwelvarend;
zoodramenechterietshoogerkwam,duswaarde
droogtetoestand meerdan70cmbedroeg,warenvele
plantjesafgestorven,vaaktusschendenormalein.
Inhetgeheelwareni/3gedeelte derplantengeheel
verdroogd;welwarenditvoorjaar debladerengeheelnormaaluitgegroeid,dochdaarnavergeeld en
verdroogd.Ditmaakthetmogelijk,omookvandeze
doodeplanten debladoppervlakte tebepalen,wat
aanhetonderzoekbelangrijke gegevenstoevoegde.
Deze gegevenswarennudevolgende:
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Indezegrafische uiteenzetting istelkenshet
drietalgegevensvaneenzelfdeplantopdezelfde
nummeringsplaatstevinden.Dus,vandegoedlevendeplantenheeftdeeerste eenwortelvan58cm,
eenbladopp,van280cm eneenaantaljongewortelsvan3>enz.
xHieruitblijkt,datdelengte derwortels het lexvend-blijveninzeergunstigematebeïnvloedt;zijn
x dewortelskort,danis,bijdroogweer,deuitdroxginghaast zeker;slechts eenbetrekkelijkgeringe
x oppervlakte derzichontwikkelendebladerenkan
x dannogweleensreddingbrengen,inzooverre,dat
x deplantenslechtsgaankwijnen,dochnognietgexheelverdrogen.Ookhetbezit vangoedemycorrhiza

-65xiseen"belangrijkefactor.Dedoodeplantenonderxgingenditlotdoorde droogte,enniet doorandere
x factoren;doordentoevalligenuitgroeivanhun
xwortelgestelwarenzijereerderaantoe,inde
x droge zonetegeraken,danhunmedebroedersmet
x langwortelgestel.Eengrootebladoppervlakteverhaasttehundood innietonbelangrijkemate,zcoals
uit degrafiekonomstootelijkblijkt.Dekwijnende
plantenbrachtenerhetlevenafdoordegeringe
bladoppervlakte.
xUit deze'resultatenvanhetonderzoekblijkt,dat
xvoorQuercusRobureenverlagingvanhetphreatisch
xoppervlaktot 70cmdoodelijkegevolgenheeftvoor
x eenjarigeplanten;vermoedelijk zullendeplanten
xverscheidene jarenoudmoetenzijn,willenzijzulk
x eenverlagingkunnendoorstaan}isde•erlaging
x eenmaaltotstandgebracht,danzalaanplantdoor
x zaaiselvanQuercuswelnietmeertot demogelijkxhedenbehooren,omdat,ook,alseennat jaarwordt
xuitgezochtalshetplantjaar,indedaaropvolgenx dejarendemeeste jongeplantenzullentenietgaan,
x doordat zijnietkunnensteunen (ondankshunworxtelgestelvanongeveer60cmlengte)ophetphreaxtischewater.Eenverlagingvanhetphreatischewaxterinhetgeheelegebied vangemiddeld 40cmmoet
xtochinhetonderhavige projectwelwordenaangexnomen;datzalindemeestegevallendedroogtetoex standopmeerdan70cmbrengen,endusverderen
xaanplantopdegewonewijzeonmogelijkmakeno
Ziebijlage 15.

Eenderdevraag,welke inverbandmethetonderzoek
oprees,was,opwelkewijzeopheuvelsstaandeplantenaanhunwaterkomen.Voordekleinere planten
was dezevraaggemakkelijk tebeantwoorden;immers,
dezeplantenzijnsteedsuitgesprokendroogte-planten,welke eenzeergeringehoeveelheid vochtvoor
liefnemen;hunwortelgestel blijftsteedszeeroppervlakkig,zoodathetzekeris,datzijslechts
hetaandeoppervlakte blijvendewater vanregenbuien,enhetatmosferischewater benutten.Anders
isdetoestandbijgrootereplanten,zooalsgroote
vlierheesters enmeidoorns,dievaakopdetoppen
derduinenstaan.
^
m
Eenvlierstruik van eenomvang TOII3»3-3 stond
opdentopvandenheuvelvanP2»^ heuvelstaat
ineenvlaktemethoogtevan5.20m +N.A.P.,en
iszelf10.08mbovenN.A.P.hoog,zoodatopdeze
hoogtehetwortelgestelvandevlierstruikbegon..
Ditliepzigzag-gewijsnaarbenedenmeteenpaar
flinkewortels,totdat opongeveer1-|meenhumeuze
zandlaagwasbereikt,welkeevenwijdigaandeoppervlaktenaarbenedenliep,envermoedelijk derest
wasvaneenvroegere begroeiing,voordat eennieuwe
overstuiving dentopverhoogde.Langsdezehumeuze
laagliepeenhoofdwortelschuinomlaag,telkens
zijwortelsnaarbeneden zendend,entenslottea.anden
voet vandenheuvelzichvertakkend,hiereenstelsdlvormend,dathetgrondwaterzocht enbereikte.
Ditgrondwaterwasgelegenop4.62m+ïLA.P„ihaar
capillairgrondwaterwas+150cmhooger.De
hoofdwortelvandenvlierbereikte duseenlengte
vanmeerdan6m,om.hetgrondwater (phreatischewater)optezoeken.
Hieruitvolgt,datdieplanten,welkebehoorlijk
kunnengroeienbovenópdetoppenderduinen,en
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dusvanden stand vanhetgrondwateronafhankelijkgenoemdkunnenworden,tweeërleizijn:
1)hetzijnplanten,dieeengeringewaterhoeveelheid vanhetoppervlakkige regenwaterafkomstig,
voorliefnemen;
2)hetzijnplanten,dieeendiepwortelstel
kunnenmaken.
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ADDENDUM,
Nabesprekingvanderesultatenwerdhetwenschelijkgeacht,alsnogindebuurtvanhetBreede
Watereenfilteronderdekleiteplaatsen.Deze
boringtot11,50mwerduitgevoerdaandenZ.O.oever,enwel300mtenzuidenvanK*;benaming:
' Deresultatenopgeologischgebiedwarende
volgende:
Hetmaaiveld ligtop3C20+N.A.P.îtot0.20m+
N.A.P.grofgeelbruin zand (op20cczandinfilter9-4scheipgruis,-scc;op3hetmeestezand
metveeldetritusenafgeronde zandkorrels,18cc;
op2weinigzand? 1/10cc5 0fijnslib,detritus,
geendiatomeeën,zoetwaterafzetting,1/10cc).
Tot0.80m-N.ÀoPo zandmetschelpen(Tellina balthica,Mactrasubtrtmoata)*Deanalysevanhet
zandgeeft:op40cczandinfilter9schelpen,
10cc,8-4scheipgruis.icc;3hetmeestezand,
afgerond zandmetscheipgruis 928cc;2ietszand
1/10cc;1niets,0slib,fijngruisendetritus,
geendiatomeeënsfccc.Yan0,80m-N.A.P.tot3*30
-N.A.P.grijszand,,metSellinabalthica (weinig)
enbijanalyse:op30cc? 9-4scheipgruismetstukjeshoutveen,naaldenvanEchinocardium,2cc;3»
zandmetveelvenigedetritusf25cc;2zandmet
veelveenenforaminiferen,1cc;1zeerwënig
zand,1/10cc;0slib- fijngruismetdiatomeeengruisensponsnaalden.Dediatomeeënwaren:
CoscinodiscusMeninghini
Paraliasulcata
Dennen-stuifmee11
Van3»30-3»80m-îToA,?*,venigeklei,met:
Rhopalodiaspece
Aehoanthes spec
Naviculaviridis
Lynedra ïflna
Duseenzoetwater-afzettingo
Van3*80-4e80-NJUPc,kleimetdunneveenlaagjes.
Deflorablijktuitgesproken didyma-faciestezijn,
met:
Paraliasulcata
Naviculadidyma
Coscinodiscusoculisiridis
Naviculaperegrina
Biddulphiarhombus
Arachnoidisousargno
Van4,80-5,80-NoAsP» vindenweeenkleiïge
laag,waarinNavicula didymaenCoscinodiscus
Meninghini,metveeloverblijfselenvanCopepoden.Hetisvoornamelijkeenzoetwaterafzetting,
Misschienietsbrak,
xUitdezekleiïgeafzettingenvolgt,datdenorxmalekleivorminghiergeheelontbreekt,enwe
xhebbentemakenmeteencevervormingaaneenrix vier.Ditkomtmetdevroegerbeschrevenresulxtatenvanditgebier1overeen,daarhierjuistde
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rivieronderhetBreedeWaterloopt.
Van5»80-8*30m -NcA.P» islemigzandgevonden,met Hydrobia,enzeerscherpgruis.
Analyse:op20cczand 9-4 schelpgruis,Hydrobia,veen,|cc;3zand,15cc;2zand en foraminiferen (Polystomella striâto-punctata,
Nonionasterizans,Rotaliaflevenais),2cc;
1 zand,icc;0veelslib (Biddulphiarhombus,
Triceratium favus),2cc.
Hetop11.50mgeplaatste filtergafmoeilijk
water,zooals inzulkkleihoudend zand teverwachtenwas,enditwaterwasvuil-bruinvan
kleur ensterkHoS-houdend.
Hetchloorgehalte bedroeg 925mgr p.1.
Depotentiaalvanhet apanningswater (hetphreatischewater stond hierop3»15ni+N.A.P.)bedroegop21Augustus 1941: 1,95 m +N.A.P.
Opdienzelfden datumwareninandere filters
destanden:
t.o.v.destand op7
1.95m +N.A.P,
)
Jul±:
1«37m +N.A.P. +20cm
1.18 m +N.A.P. +15cm)spanDL4
O.23m +N.A.P. +17cm)ningaDB7
DB.
0.93 m +N.A.P. + 8cm)water
P
2.73 m +N.A.P. +220cm)
5'
p
5T7Im+N.A.P. +11cmx
l'
P
4.65 m +N.A.P. + 3omjh
2
'
P
3.65 m +N.A.P. +13 o m j f ™ ?
3'
4.03m+N.A.P. +11 c m ) t l s c n
'water
We zienhieruit,dathetphreatischewatergedurende demaand Juni,metgrootedroogte,
eerst daaldemet +25cm,ennuweer steeg
met+11cm;het spanningswaterdaaldeeerst
met+6cm,ensteegnumet +20cm,Deneerslagheeft dussterkeninvloed opdepotentiaalvanhet spanningswater,droogte echter
veelgeringer.Daardoorisduswelbewezen,
daterveelwatervandenneerslagaanhet
spanningswatertengoedekomt.BijPcwaszelfs
eenzeersterke stijgingvanhetwateraanwezig.
AlhoewelbijKc deeigenlijkekleigrootdeels
ontbreekt,kandehoogepotentiaalvanKc toch
niet zijnontstaandoordeinfiltratievanbovenaf,daarerbovenhet zoetewatervanhet
BreedeWater staat.HetBreedeWaterinfiltreert dusniet» Dehooge standvanKc envan
HGzijndusmogelijkdoorinfiltratievanbrak
water,vermoedelijkuit hetG-roeneStrand ten
NoordWestenvanhetBreedeWater,waarbrak
watergevondenwordt,ontstaan,
We zoudenduseigenlijkmet^twee doorlaatbare
gebiedente doenhebben:één,waarinzoetwaterinfiltreert,indezeeduinentenHoorden
vanhetBreedeWater,ené!nonderhetgebied
tenNoordwestenvanhetBreedeWater,waardoorbrakwateromlaag zakt.
Depotentiaal-kaartvanbijlage11isdusin
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potentialennaarhetBreedeWatergeensprake
x is»TochblijktuitlietGhloorgehaltevanhet
x spanningswater.dathetBreedeWatergeeninx filtratie-gebied vormt,ookalishetverschil
xtusschendepotentialenvanphreatischendiepx te-waterhierslechts 125cm,
xEenmogelijkeoorsaakvanhetoptredenvaneen
xveelhoogerpotentiaalinhetgebied rondomhet
xBreedeWaterkangelegenzijnindeaanwezigheid
xvanwatermet eenvrijenspiegel,waardoorhet
xverschijnsel,doorIrHackstre'.':, vermeld,opgaat
tredeneDit zouhierdannietvantijdelrjken,
maarvanstandvastigenaard z:'j.i.DatdeaanwezigheidvaneenvrijenspiegelvandeuitgebreidheidvanhetBreedeWater invloed heeftopdepotentiaalvanhetspanningswaters isalleszinsmogelijk»Hieruit zoudanook deverschuiving in
Zuidelijke richtingteverklarenzijn,welkegesignaleerdwerdvandepotentiaalvanhetdiepte-watert.o.v» dezoetgraad vanhet\?ater.
Uit eenenander zoudanvolgen,datdehooge
potentiaalbovenhetzoutere spanningswaterin
hetZuid-Oostenvonhetgebiedmoetwordentoegeschrevenaandeaanwezigheid vanhetBreede
Water;.ennietaaninfiltratie.Hetverschijnsel
vanHackstre":..(DeIngenieur,1929,blz.205-206)
zoudanhieropvantoepassingzijn»
xAlsinfiltratie-gebied mag danalleenzulkeen
xgebiedgelden,dat,methoogepotentiaalvanhet
x spanningswater,tevensalszoetwater-gebied,wat
x hetspanningswaterbetreft,kanwordenaangexmerkt»Als zoodaniggeldt dushetgebied rondom
x DB 4? P 4 ?P^,PgenP,7oHeteigenlijkinfiltratie-f
xgebied zal"dusietskleiner zijndanoorspronke- {
x lijkwerdaangenomen«,
xAlsconclusie kandusgelden:
xa)hetBreedeWaterstaatnietinverbinding
x
methet spanningswater,getuigehetverx
schillend chloorgehalte.
xb)dehoogepotentiaalvanhet spanningswater
x
onderhetBreedeWaterontstaat dooreen
x
anderverschijnseldantengevolgevaninx
filtratievanboven.

LIJSTDERBIJLAGEN.
1.,.Overeichtskaartvanalle"boorputten;detailkaartmet deboorputtendiein1941gemaakt
zijn.
2...Profielenvan5diepeboringeninhetterrein.
3....Profielenvandelengteraaidoorhetterrein.
4....Profielvandedwarsraaider"boringen.

5 . . . .Lwarsratai op P. Boorprofielen,
6..,.Grafischevoorstellingenderkorrelgrootten.

7....Doorsneden door het t e r r e i n , met het zoetwater-lichaam.
8....WaterstandeninenomhetBreedeWater.
9....Waterstandenvanhetphreatischewater,thans
en"bijeeneventueelewaterwinning.Invloed
doordeBrielschewaterwinninguitgeoefend.
10....IsohaianerL;voorstellend hetCl-ion-gehalte,
enwelopH.A.P.,op5m -N.A.P.,enz.-20m
-N.A.P11....Potentialenvanhetspanningswater,enisohalienen.
12....Kaartmetdeplokken,waarindenatte flora
voorkomt.
1J....Grafischverband tusschenwortellengte en
bladoppervlakte,metbetrekkingtotdengezondheidstoestand vanjongeplantenvanQuerousKobur,
14....AfbeeldingvandebeidevormenvanQuercus
Robur.
15....GroeiderwortelsvanSambucusnigra,groeiend
opeenheuvel,waarineenpeilfilterwerdgeplaatst.

