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Hoofdstuk1,

Dpelenuitvoeringvanhet onderzoek
GedurendedemaandenJuni,JulieneendeelvanAugustus1953werd
eenonderzoekingesteldnaarhet lossebodemmateriaalopdebodemvandeWesteinderPlassen.Speciaalwerddaarbijgeletopdeverdeling endetotale hoeveelheidvandeverschillende soorten losbodemraateriaal.Verderwerden zoveel
mogelijkwaarnemingenverrichtoverhetmechanismevandesedimentatie.
DeWesteinderPlassenvormeneendeelvanRijnlandsboezem,waarvan
hetwaterpeilzonauwkeurigmogelijkwordtgehoudenopongeveer0.60m-N.A.P.
(waarnemingen teOudeWetering).Allewaarnemingenzijnopdekaartenherleid
totN.A.P.metaannamevaneenpeilvan0.60m -N.A.P..
Hetishierdeplaatsomdanktebrengenaanvalepersonen,die
behulpzaamwaren,zoalsProf.Kruythof,diehielpmetdeoriënteringèneen
sextant leende^DrWasscher,die
met zijnassistentenietsvertelde en
lietzienoverhetgebruikvandeverschillende productenuitdeWesteinder
PlassenindebloemkwekerijenendebaggermanC.Dompeling,diezijnrijkeervaringterbeschikkingstelde.
Hetonder-waterkarterenvanhet lossemateriaalopdebodemvan
deWesteinderPlassenbracht enigebijzonderemoeilijkhedenmet zichmee.
Enerzijdsbetroffendezedeoriëntering ophetbredewateroppervlakvande
Plassenenanderzijdshetstekenvandeprofielenonderwaterenhetnemen
vandemonstersvanlostot somszeerlosmateriaalvandebodemvandePlassenvanuiteenboot.Hetwerkenmettweeploegen,elkvoorzienvaneengoed
manoevre6rbare bootmetbuitenboordmotorbleekalspoedigdebestewerkverdeling.
a.Deori'éntering.Ditwerkwerdverrichtdoordez.g."meetploeg»'
metdeHeerH.W.J.SiebenhaaralslandmeterenH.Mensertalsstuurman.Met
behulpvanhoekspiegelswerden,uitgaandevanderechtestukkenweg langs
de oost-enzuidrandvandeplasalsbasis,loodrechtopdezewegstukken
opafstandenvanongeveer 100muit elkaar,raaienuitgezet.Dezeraaien
waren opdeplaszichtbaardoor2,ineikaarsverlengdegeplaatste,vlaggen.
Daarnawerden,nauwkeurigvarende inde raai,deboorpuntenvastgelegd ©p
precies 100mvanelkaar,dooropvoorafuitgerekendehoekenvanderaai,
met eenhoekvlagopeenbekendeplaatsopdebasis,kurkenmeteensteen
uittegooien(afb, 3). Dehoekenwerdengemetenmeteenhorizontalesextant.
Het regelmatigdoorwerkenvandeboorploegwerddoorhetvormenvandeze
"voorraad"boorpuntentenzeerstebevorderd.DePlassenwerdenafgeboordmet
eenwaarnemingsnet vanoa100x 100m(ongeveer1waarneming perha). In
totaalwerdenverrichts 978waarnemingen (zieBijlage l).
b«Hetprofielstekenendemonstername.
Ditwerkverrichtede"boorploeg"bestaandeuitdeassistent
J.Kloosterhuisende boorderZorn.Opdeplaatsen,gemarkeerddoorde
"meatploeg",werdenmet eensteekboorprofielengestokentotongeveer
4 à4§-monderdewateroppervlakte (afb.4 ) .Alssteekboorwerd gebruikt
eenz.g.eenvoudigeveenboormet eenschachtvan2m lengteeneenbinnendiametervan5cm»D© schachtmagnaarbenedentoeniet smallerwordenen
moetvoor3/5gedeeltegeslotenzijn,daarmenandersallemateriaalverliest.
Hetgeluktehiermedepraotischalleszondermoeitebovenwatertebrengenin
natuurlijke ligging.Alleenzeerslapmateriaal,alssnotbaggerenmolm,13?~
eruitbijhetbovenwater brengen.Omditmateriaaltochtaverzamelenwerd
gebruikgemaaktvaneenkleinebaggerbeuge1meteenfijnmazignet.
Hetwerkwashelaaszéérafhankelijkvandeweersgesteldheid.Bij"matige"
wind uithetzuidwestenstondenerreedszulkegolven,datwerkenzowelvoor
meetploeg alsvoorboorploeguitgeslotenwasr.Mistigweerdoemdedemeetploeg
totwerkloosheid.
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Intotaalwerd een50-^almonstersgenomen,waarvandeplaatsen
eveneensaangegeven staanopbijlage 1.Dezemonsterswerdenopgesïuurdnaar
hetBodemkundigInstituutT.N.O.in-Groningen.
Bijlage 1geeft tevensnogenige plaatselijkenamen,die indit
rapportgebruiktworden.
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ResultatenenConcluaiesvanhetOnderzoekiadeWesteinderPlassen

Doordeverrichte boringenindeWesteinderPlassenwerdende
volgende resultatenbereikt3
a.Eengoedinzichtkonwordenverkregenomtrentde opbouwvanhetveenlandschapvóórdeverveningen.
b.Debodemgesteldheid vandeoude zeekleienhetdaaropnogvoorkomenderestveenkonwordennagegaan,waarbijgoedeaansluitingenwerdenverkregenmet
deomgeving.
c.Hetbleekvrijeenvoudigin"hetveld"een10-talsoortenlosbodemmateriaalteonderscheiden eninkaart tebrengen.
d.Aandehandvandeverrichtewaarnemingenkoneenvrijnauwkeurigeinventarisatie vandeverschillende soorten losbodemmateriaalopgesteldworden.
e.Het onderzoekvaneen 50-talmonsters losbodemmateriaalbevestigdegedeeltelijkhetvroegere onderzoekenverruimdedekennisvanandere soorten
bodemmateriaaltenzeerste.
f.De gevondencijfers bijhetonderzoek zijngeheeltecorrelerenmetdelandbouwkundigewaardevanhetmateriaalaandeenekant envormdeneen
bevestigingvande juistheidvandedooronsgemaakteonderscheidingenin
hetveld aandeanderekant.
g.Eentheoriekonwordenopgezet oververanderingvanhetmateriaalinda
loopdereeuwen,devorming,hettransport endesedimentatie,vanhet
materiaal.
h.Eennaderengefundeerd inzichtwerdverkregenoverde loopvaneenaantal
rondgaande stromingen indePlassenbijdeoverheersendawindrichting.
De conclusieswaartoedit onderzoek leiddezijndevolgendes
1.Hetveengebied vandeWesteinderPlassenbestondvoordeverveningvoornamelijkuitoligotrofevenen,dienietdooreenkleilaagwarenbedekt.
LangsdeNoordrand (o.a.hetgrootstedeelvanhetnunogbestaandebovenlandvanAalsmeer)bestond eendeelvanhetveenuitbaggerafzettingenin
oude,omstreeksdeRomeinsetijd verlande,meren.
2.«De oude zeeklei onderdeWesteinderPlassenbestaatvooreengrootdeeluit
slappe,diepgelegen,kalkarmekleienvooralinhetoostelijkdeelenhet
westelijkenzuidelijkdeelvandeGrotePoeluitkalkrijke zavelenkleigronden (ziebijlage3 ) .
3.Dehoeveelheid restveenindeGrotePoelisbetrekkelijkgeringengast
waarschijnlijkhardachteruit.
4.Opgevoel,kleur,enz.enmetbehulpvanzoutzuurkondendevolgendesoortenlosbodemmateriaalwordenonderscheiden!molm,molmiggoed,zwarte
bagger,gelebagger,geledarie,fijnebruinedarie,groveroodbruinedarie,
koffiedik,zorebaggerenzoormolmiggoed.
5.Deonderscheidingendieinhetveldwerdengemaakt,werdengeheelbevestigd
doorhet onderzoekvaneen50-talmonsters.Deverschillende soortenlos
bodemmateriaalblijkenduidelijkvanelkaartescheidentezijnopgrond
vandeinhet laboratoriumverkregenuitkomsten.
6.De landbouwkundigewaardevandeverschillende soortenlosbodemmateriaal
blijkeneveneensgeheeltecorrelerenmeteenaantalinhet laboratorium
bepaaldegrootheden.
7.Molm ishetgrove selectie-product vanhetbijwoeligweerinciroulatie
zijndemateriaalenbestaatvoorhetgrootstedeeluitrietresten,takjes
enwat grofverslagenveen.Demolmgatenhangensamenmethetvoorkomenvan
hetrestveenopdebodemderplassen.
8.Bagger:ishetfijne seleotieproductvanhetoirculerende materiaalenbestaatuitfijnverslagenveenenfijnerestenvandereoenteflorae,enfauna.
9.Molmiggoed staatinallestussenmolmenbaggerin.
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-410.Gelebaggeriskalkrijke baggeringereduoeerdetoestand.Hetgrootste
gedeeltevandegelebaggermoet alsderestenvandepraehistorischeopvulling vantoenmaligemerenwordenbeschouwd.Zwartebaggerbestaatwaarschijnlijkvooreengrootdeeluit omgewerkte engeoxydeerdeoudegele
bagger.
11.Darieiskalkarm losbodemmateriaal,datvoornamelijkuitverslagenveen
bestaat.
12.Het zoremolmiggoed ende zorebaggervoelenfijnzandig (=zoor)aanen
bevattenvliegas (fijngemalenookes) dat alsoeverversterking inde
WesteinderPlassen isgestort enbijstormeveneensincirculatie,komt.
13.Demolmgatenkornetuitsluitend vooropplaatsen waardesterkste stroom
staat.Demolmgatenhangensamenmethetvoorkomenvanhetrestveenopde
bodemderPlassen.Debaggerwordt afgezetopplaatsenwaarweinigstroom
staat,dusinstillehoeken.
Metbehulpvandezekennisendekaart,diedeverspreidingvanéénen
anderaangeeft,washetmogelijkde circulatie-stromen inruwetrekken
aantegeven,(afb,10).
14.Devoorradenvandeverschillende soortenlosbodemmateriaal (inm 3 nat
materiaal)werdendooronsalsvolgt berekend;
molmenmolmiggoede'naarschatting
25*000nr
zwartebagger
s
340.000m 3
gelebagger
s
1.500.000trß
geledarie
;
900.000nß
fijnebruinedarie s
3.000.000 m 3
groveroodbr.darie;
2.000.000 m 3
• koffiedik
?
37.000m 3
15.Eenaantalchemische enphysische eigenschappenvanmolm,molmiggoed?
zwarte engelebaggerengele,fijnebruineengrove roodbruinedarie
zijnoverzichtelijkweergegevenintabel1.

N.A.P.

S Sphagnum veen
(vaak met heide,wollegras, enz.)
C Carex veen
(soms met berken,gagel,wat riet, enï

_1.00m_

R Rietveen
(vaak met Carex)
rk Kleiig rietveen tot riethoudende klei

-2.00m_

K Oude Zeeklei

3.00m_

4.00m _N.A.P_

Afb.2

Het „normale"oorspronkelijke veenprofiel vandeWesteinderplassen
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Af b.5 Het oorspronkelijke baggerprofiel rond de Westeinderpiassen
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HetveengebiedvóórentijdensdeVervening.
DeWesteinder Plassenmakendeeluit-scanhetgrote centraleveengebied tussendeduineninhet west;en,hetIJinhet noorden,deriviertjes
Amstel,DrechtenAarinhetoostenendeOudeRijninhetzuiden.Opdeoude
zeeklei,diehieroveralvoorkomtopeendieptevan4à5*n-N.A.P.,vormde
zieh,nahetbuitensluitenvande zeedoordestrandwallen,overalveen.Dit
veengroeidemethet stijgendegrondwatermeeomhoog.Afb.2geefteen"normaal" oorspronkelijkveenprofielweer.Bovendeoude zeekleivindtmeneen
meestaldunne overgangvanrietklei,viakleihoudend rietveen,naarrietveen.
Naarmatehetmilieuverzoette enarmerwerd aanplantenvoedende stoffen,trad
eenmeestaldunne laagzeggeveenop.Zeerspoedigwerdhetmilieunogarmer
ennog slechtsdoorregenwatergevoed.Aanvoervanvoedende stoffenhad slechts
langsderandenplaatseninhetmiddenvormde ziohalineenzeervroegstadium eenzeergroot oligotroofveengebied metveenmossen,heideenandere
oligotrofeplanten,welketoestandtotpraotischheteindevandeveenvorming
bleefbestaan.
Inhoeverre inditgebied."vannature"merenaanwezig zijngeweest,1
tentijdevandeverkaveling (lle-13e eeuw),iseenonopgelostevraag.De
HaarlemmermeervlaktenwestenvandePlassenisiniedergevalvanjonge,
datum enheeft ziohtenkostevanveelveenland,vooralsindsdeMiddeleeuwen,
gevormd enwasvlakvoordedrooglegging inde 19eeeuwreedszovernaarhet
oostengevorderd,dat erregelrechteverbindingentussendePlassenende
Haarlemmermeerbestonden (WijdeGat,OosterBalkgat).
Invoorhistorische tijdenmoeteninhetgebied vandeWesteinder
Plassenmerenhebbenbestaan,die echtervóórdeverkaveling omstreeksOhr.
geboortevolgonshetpalynologischonderzoek,alweerverlandwaren.Opvele
plaatsenvindtmennamelijkophet oude landgeenveenmosveenprofielen,zoals
menzouverwachten,maarprofielen,dietot opdeoudezeekleibestaanuit
bagger.IndeomgevingvandeKleine PoelendeBlauweBeugelentotvrij
dicht bijLeimuidenwerd in S)Qffovandewaarnemingen,dieophet oudeland
werdenverrioht,inplaatsvanveenmosveen,kalkhoudende bagger aangetroffen
(afb. 5enbijlage8doorsnede).Destijds moethierdushetgrootstedeel
vanhet land zijnweggeslagen,maar laterzijnde zoontstanegatenweergeheelopgevuldmetbagger.Hetbaggerprofiel (afb.5)iseveneensduseenmeer
ofminderbelangrijkvoorkomend profielgeweest.De juiste liggingVandeveenmosveenprofielen (afb.2)endebaggerprofielen(afb. 5),waaruit laterde
Plassen zijnontstaan,isechternietmeeraante geven. Het isechterwaarschijnlijk,datdeoudeverveners alleenveenmosveenhebbenverveend.Het
vervenenvanbaggergafeenturfvan slechtekwaliteit..Het ligtdusvoorde.
hand,dathetgebied vandeGrotePoelvoorhet allergrootstegedeelteuit
veenmosveenprofielenheeft bestaan.InheteigenlijkeAalsEjeerenhet land
rond deKleinePoelwasdebodemongeschikt voorturfmakenendaardoorisdit
gebied nietverveend (bijlage 8 ) .Tevens lagdezehoekbuitenbereikvande
vernielendewerkingvandegolvenvandePlassenenbleefzodoendeooklater
gespaard.
Zeerwaarschijnlijkishetoorspronkelijkeveengebiednooitdoor
eenkleilaagbedektgeweest,daarhetvervandeklei-aanbrengenderivieren
ofzeearmenisgelegen.
DeverveningvandeGrote Poelheeft inhistorische tijd plaats
gehad.Erbestaankaarten,waaropdevorderingenvandewerkzaamheden isna,
tegaan.Toendewind doordesteedsgroterwordendeoppervlakte aaneensluitend
water steedsmeervatkreegophetwater,vergroottendePlassenzichsnel
door afslag,vooralnaarhetoostenennoordoosten.Nog langheeft ero.a.een

''

-6pad bestaanTanhet eilandje "deBeizen"("bijlagel)inzuidoostelijkerichtingnaarLeimuiden,aansluitend opdeHeereweg.Herhaaldelijkisdezekade
tegenafslagversterktmet zand,datdooronsineenstrookopdebodemvan
deplaswerd teruggevonden.Tenslotte isindevorige eeuwookdeze-kade
doordegolvenopgeruimd.Opoudetopografischekaarten zijnnogoveralin
deplaseilandjes zichtbaar? de laatste jarenzijnvrijwelaldezeeilandjes
geheel,ofvoorhetgrootstegedeelteopgeruimd,terwijlookhetoeverland
langsdenoordrand steedsverderwordtweggeslagen (lit.).
Terwijlalleplassenenmerenindeomgeving indeloopdertijden
drooggelegd zijn,isdit,dooreensamenloopvanomstandigheden endebelangrijke rol,diedePlassengespeeld hebbenennogsteedsspelenalsleverancier,
vanbaggerenmolmtenbehoevevandeAalsmeerse bloementeelt,nooitgebeurd
met deWesteinderPlassen.Wel zijnerverscheidene plannengeweestvoorhet
droogleggenvandeGrotePoel.
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3feTaatoondergrond.
l)De oudezeeklei.
OnderhetgehelewestelijkegedeeltevanHolland
kom^öörsprSnSelijk/opeendieptevan4à5èm-N.A.P.oude zeekleivoor.
Indedroogmakerijenvormtdezeoude zeekleidebouwvoor.Dit.isookhet
gevalindeLegmeer,deVriezekoopsepolder,deHaarlemmermeer ende H o m polder,dierondomdeWesteinderPlassenliggen.OokonderdeWesteinder
Plassenkomtdeoude zeekleivoor.Naarbenedenzetdeze zichgedeeltelijk
voort alskleiige(oudholocenewadklei),gedeeltelijk alszandige (oudholoceenzeezand)afzettingen,dieomstreeks 10à12m-N.A.P.opveenopgrotere
diepte rusten.DaarondervolgtdanLaagterraszand (RapportRijksbureauvoor
Drinkwatervoorziening, 1948).
Bijlage 2en8 geven eenbeeldvandediepteliggingvandetapvan
de oude zeekleionderdeWesteinderPlassen.Alstopvandeoude zeekleiis
aangenomendegrenskleihoudenérietveen-riethoudende klei.Dediepteligging
blijkttevariërentussen 3.90m -N.A.P.tot5*10m'-N.A.P.
Vergelijkingvandezekaartmetbijlage 3laatzien,datopdeplaatsenwaar
de oude zeekleiondiepisgelegen,zeinhoofdzaakalskalkrijke zavelof
kalkrijkeklei ofkalkarme zavelisontwikkeld.Profielendus,dieweinigof
geenklinktoelaten.De lagergelegenplaatsenkomenovereenmetkalkarme
klei enzwareklei,die aomsdannog eenflinkedikke laagrietklei aande
oppervlaktebezitten.
Dekalkarmazavelgrondenenwaarschijnlijkookeendeelvandekalkarmekleigronden (bijlage 3)hangen samenmetdedoorHaans (1949)i&^e
Haarlemmermeer onderscheidenHoofddorpgronden.TussendeHoofddorpkleigronden
endenormalekalkloze,zware,oude zeeklei-kleigrondenkonbijhet borengeen
verschilwordengemaakt,zodatdezazijnsamengevat.Opdehoogtekaart vande
topvandeoude zeeklei (bijl. 2) komeninhèt-gebiedvandekalklozeoude
zeekleinoghooggelegenstukkenvoor,dieongetwijfeld totdezeHoofddorpgrondengerekend zullenmoetenworden.
Dehoogteliggingvandetopvandeoude zeekleiisdanalduss
Kalkrijke zavelgrondenmet eendunlaagjerietkleis ca3«90m-tot.4«30mN.A.P.
Kalkrijkekleigrondenmet eenlaagje rietklei? 4.20 m-tot4*50»-N.A.P.
Kalkloze zavelgronden (Hoofddorpgronden)meteendun laagjerietklei?
3.9Om -tot4.40m-N.A.P.'
Kalklozekleigronden (Hoofddorpgronden +slappekleigronden)metdunnetot
dikke lagenrietklei? 3.90m-tot 5»10»-N.A.P.
Uithetbeeld datdebijlagen2en3geven,kanhetvolgendegeconcludeerdwordens
a)De oude zeekleivandeWesteinder Plassenbestaatvoormeerdandehelft
uitkalkloze zavel-,klei-enzwarekleigronden.
b)Dekalkloze zavel-enkleigronden (Hoofddorpgronden)lopenineenbrede,
strookvermoedelijkvandeBlauwe BeugelviadeKleine PoelendeGrote-en
• KleineBrugnaarde noordpuntvandeGrotePoel (zwembad).Hiervantakteen
brederugterhoogtevandeKoddepoelafnaarhet zuidennaarKudelstaart,
Eenandere zijtaktakt afterhoogtevandeGroteBruginzuidoostelijke
richtingenlooptdaardood.
o)VooralinhetmiddenvandeGrotePoelenlangsderingvaartvandeHaarlemmermeervan"cLeReizen"naarhetoostenkomengroteoppervlaktenzware
slappekleionrietkleivoor.
d)Dekalkrijke zavel-enkleigrondenvindtmenvooralbijLeimuidenenten
noordenvandeVriezekoopse polder.Hetkaartbeeldwijst opeenaanvoerrichtinguithet zuiden.Verderkomt eengrootoppervlakkalkrijke zavelenkleigrondenvoorinhet oostenvandeGrotePoel.De aanvoerheefthier,
plaatsgehadvanuithet zuidoosten.
/"onderhet oppervlakteveen
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water
water
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Afb. 6 Verschillende soorten restveenprofielen
A
B
C
D

Het gehele veenpakket is tot op de oude zeeklei opgeruimd.
Opdeoude zeeklei bevindt zich nog een laagje kleihoudend- en niet
kleihoudend rietveen van hoogstens 40cm.
Het rietveen boven deoude zeeklei is meer dan 40 cm dik. Deandere veensoort
zijn verdwenen.
Behalve rietveen isook nog mosveen aanwezig. Een deel hiervan is verdwenen.
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^ e 0U(^e zeeklei ispraotischoveralafgeslotendooreen
laagjekaïkToze,zwareklei,dienaarbovenovergaat inriethoudende,zware
klei entenslotte inkleihoudend rietveenenrietveen.Opdezaveligeprofielenisdit laagjekalkloz©klei enriethoudendekleislechtsdun(o.a20cm)
maaropde slappekleikandeze laagtot60omenmeerdikzijn.
Inhet algemeenisalleveenweggeslagen envormt',derietkleihet
bovensteautochthone laagje.Hieropkandanlaterhet lossebodemmateriaal
zijnafgezet.Dieper isdeplasnergensgeweest.Erwerden geen plaatsensangetroffen,waarde erosie tot indekalkrijkeklei ofzavelisgegaan.Van
het oorspronkelijkeveenprofiel (fig.l)kaneengroterofkleinerdeelin
standgebleven zijn.Wehebben opdekaart (bijlage 3)hierin4stadiaonderscheiden? a.Hetgeheleveenpakkettot opdeoude zeeklei isopgeruimd (zie
afb.6 ) .Deriethoudendekleivormt;devastebodem.
b.Opdeoude zeekleibevindt zichnogeenlaagjekleihoudend-en
niet-kleihoudend rietveenvanhoogstens40om(zieafb.6 ) . Dit;
isslechts zeerplaatselijkhetgeval.
c.Het rietveenbovendeoude zeeklei ismeerdan40cmdik.
Deandereveensoorten zijnverdwenen (afb. 6 ) .Ditbetekent],
practisch,datderietveenrest 40cmtotca6*0à70cmdikkan
zijn.
d.Behalve rietveenkanooknoge6ngroterofkleinerdeelvanhet
veenmosveendatdaarbovenvoorkomt (afb.2)aanwezig zijn (afb.6d),
Eendeelvanhetveenmosveenpakketisverdwenen.
Bijlage 3.geeftdeverschillende typenrestveenopdeoude zeeklei
wear.Typed-eninminderematetypec-geeftderestenvandeoudeeilanden '•
enz.aan(zieookbijlage 8). Zekomenvooralvoorlangsdenoordwestoeveren
dewestoever (deoeverswaardemir.st.egolfslagop staat),aansluitend ophet
nogbestaande land.Verderalskleinegeïsoleerde eilanden,vooralinhet
westelijkenoostelijkdeelvandeGrotePoel.
Hetvalt op,dat erindeKleinePoelenBlauweBeugelgeenofbijna
geenrestveenvoorkomt.Deredenhiervan is,dat inditgedeeltevandeWest«
einderPlassenhet oorspronkelijkeprofielbestonduit baggeropoude zeeklei
(ziefig.2enHoofdstuk lil).VandezeoudebaggerisindeKleinePoelen
omgeving zekerhetgrootstedeelblijvenzitten(ziedoorsnedebijlage 8 ) . Hier
isdusweldegelijk "restveen"indevormvanoudebagger aanwezig,maar tijdenshetveldwerkwasmenhiernietvoldoende opverdacht,zodattoengeen
onderscheid gemaakt istussenoudeenreoentebagger.
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Deverschillende soorten losbodemmateriaal enhuneigensohappen.

•k*Hetverzamelenrandegegevens,
Bijhet onderscheidenvandeverschillende soortenlosbodemmateriaalwerd
voortgebouwd ops
a.De jarenlange ervaringenvanbaggerlieden,dieregelmatigbagger,enz.uit
de plasbaggerenenhetverkopenaandebloemkwekers.Indeeersteplaatswas
hetdeHeerC.Dompeling,dieonsbijenkelegelegenheden zijnindepraktijd
opgedanegrotekennisvandeonderscheidingderverschillende soortenmateriaalmeedeelde,
b.Het onderzoekvande eigenschappenvanhet lossebodemmateriaaldoor
DrHooghoudt,nadiensdoodvoortgezet o.I.V.DrPeerlkamp.
DrHooghoudt (1952)ontwikkelde eenaantalkarakteristiekenmetbehulpwaar
vaneenonderscheidingvandeverschillende soortenmateriaalinhetlaboratoriumgoedmogelijkbleek.
B.Indelingintypenvanhet,lossebodemmateriaal.
Bijhet onderzoekwerdendevolgende typenlosbodemmateriaalonderscheiden?
1.Molmenmolmiggoed.
2.Zwartebagger.(zB)
3.Gelebagger.(gB)
4«Geledarie.(gD)
5.Fijnebruinedarie.(bD)
6.Grovedarie.(rD)
7.Koffiedik.
\
Het zandgehaltewerd alseentoevallige eigenschapbeschouwd,evenalshet al
^ q f ^ i e t "zoor"zijnvanhetmateriaal.Bijmengingvandeze oomponentenheeft
oed opdehoedanigheid vanhet organischemateriaal.Tercontrôlevande
gemaakte onderscheidingenwerd vanverschillende plaatsenvandePlassennog
een50-"talmonstersgenomen.DemonsterswerdeninGroningenophetLandbouwproefstation enBodemkundigInstituutT.N.O.onderzocht endeuitslagwerd
onsperbriefvan13Nov. '53envan19Pebr.1954toegezonden (bijlage 7)«Deplaatsvandegenomenmonstersisaangegeveninbijlage1.
Wijzullennueerstdedooronsgemaakte onderscheidingen bespreken
entenslotte naderophet analyse-materiaaliiagaan.Deuitslagenvanhet
grondmonsteronderzoekendeveldmeÄenvyerdenoverziohtelijk samengevat in
tabel 1,Degemaakteonderscheidingenwerdenverricht aandehandvangrofheid
vanhetmateriaal (ophet oogenophet gevoel),kalkhoudendheid vanhetmateriaal,reuk,kleurenzandgehalteofgehaltevliegas.
Opgrondvanhetkalkgehalte isdevolgende zeerbelangrijkeindelingmogelijks
Mkhoudend zijns molm,molmiggoed,zwarte baggerengele bagger
(zietabell)
Nietkalkhoudend zijn?geledarie,fijnebruinedarieenrodedarie
(zietabell)„
Deze indelingisdebelangrijkste,omdathetnietkalkhoudendemateriaalniet
indebloemkwekerijenwordtgebruikt,hetkalkhoudendewel.Degrofheid van
hetmateriaalisverderhetbelangrijkstekenmerkbinnendegroepenvankalkhoudend ennietkalkhoudendmateriaal.
Dekleuraanduidingvangeel,rood,bruinenzwart iszeerbetrekkelijk,maargeeft inderdaad duidelijkbestaandekleurschakeringen inhetgrijs
weer.Bijdebesprekingvanhetmateriaalisdekleurvermeld.
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De oorzaakvandeverschillendekleurenwordtdeelsveroorzaaktdoordeverschillendesamenstelling endeelsdoordeoxydâtie-reductie,toestandwaarin
hetmateriaalverkeert.Menkanaandehandhiervanhetvolgendeindelingsschemaopzetten.

Onderverdelingnaars

kalkgehalte

grofheidvande
organische stof

bagger
x
(fijn)
T

£alkhoudend
(bagger,molm)

molmiggoed(grof)
10lm

losbodemmateriaal

reuk(oxydatie-red)
kleur{oxydâtie-red)
toestand,aardvan
hetoorspr.mat,enz«
zwartebagger
gelebagger
molmiggoed

molm

(zeex grof)
bagger (indeWesteinder
(fijn) Plassenniet aanwezig)
/
/
nietkalkhoudend
fijnedarie
(darie)

(fijnO

»grovedarie
(grof)

geledarie
fijnebruinedarie

grovebruinedarie

'koffiedik(zeldzaam)
(zeergrof)

Het ontstaanvandeverschillende onderscheiden soortenmateriaal
zalinhoofdstuk 5wordenbehandeld,enkeleitoepassingen inde bloemkwekerijen
inhoofdstuk6.
C.Beschrijvingvandeonderscheidentypenlosbodemmateriaal.
Hierondervolgt eenkorte besprekingvandeeigenschappenvande
verschillende onderscheiden soorten losbodemmateriaal.Vergelijkhierbijook
degegevensvermeld intabel2.
1.Molm enmolmiggoed. Molm enmolmiggoed bestaanhoofdzakelijk
uit groftotvrijgrof,versorganischmateriaal.Hetwordt afgezet inz.g,
molmgaten,die,zodrazevolgeraakt zijn,leeggebaggerdworden.Menkanvaak
nogdeplantendelenherkennen,waaruitdemolmissamengesteld? rietscheden,
bladerenenstukkenstengel,takjesenbladerenvanelzen,vezelsvanafgestorvenwater plantenenonkruiden,die inhetwatergeworpen zijn,enz.Daarnaast
vindtmensteedsverslagenveenrestenzoalsheidetakjes,veenmosblaadjes,zeggeworteltjes,enz.Tenslotte bevat'molmvaakhoorntjesvan zoetwatergastropoden
envooralVeelsehelpjesenzoetwatermossels.Verder zijnmolmenmolmiggoed
steedsweinigtotvrijsterkbaggerhoudend.
Hetverschiltussenmolmenmolmiggoedberustopdegrofheid van
het organischemateriaal.Molmbevatdegrootstehoeveelheid grofmateriaal
(het isgrofvezelig),bijmolmiggoed ishetgrovemateriaalreedsfijner
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(fijnvezelig)envaakhetbaggergehaltewatgroter.Inmolmonderscheidtmen
noggrove offijnemolm.De zeergrove molmwordt ookwelruig©molmgenoemd.
Knijptmenmolmuit in èeehand,danhoudtmenhetmeestemateriaalindehand
over.Bijuitknijpenvanmolmiggoedverdwijntvrijveelvanhet materiaal
doordevingers.
Doorhetkalkgehaltevanwieren,die laterindemolmterechtkomen,
zijndemolmenhetmolmiggoedkalkhoudend..Dekleuris(vo.lgensdekleurenschaalvanMunsells 2-^Y2/ltot2J-Y2ir/l)zwarttotzeerdonkergrijs.Dereuk
isfrisenaardachtig,niet stinkend naarH2S.Voordeanalyse-cijferszie
tabel1.
2.Zwartebagger.
De zwartebaggerbestaatvoorh6tgrootstegedeelteuit zeerfijnenfijnorganischmateriaal,afkomstigvanderecentevegetatieinenomdeplassen.
Dit fijne,halfverteerde organischemateriaalbezinkt samenmet slibopde
rustigeplaatsenvande plas.Menvindt ervaaktamelijkuitgebreideafzettingenvanbagger.
Baggerisaanvankelijknogzeerwaterrijk.Wanneermenzebover
waterhaalt,vormtdebaggereenzwartgrijzegladdepap,diebijuitknijpen
geheelofvrijwelgeheeltussendevingersdoorloopt» Naarvastheid endikte
kanmendebaggernogonderscheidenins
a.Dikke baggers Nog ietsvezeligenminofmeer"vast".Degrofstevormvan
bagger,aansluitend opmolmiggoed.
b.Dunne baggers dun,nietvezelig.Bijuitknijpenhoudtmenhiervannietsin
dehand.
c.Snotbaggers E^erdunenzeerwaterrijkenslap,looptoveraldoorheen,ook
doordemazenvaneenfijnebaggerbeugel.
De zwartebaggervandeïïesteinderPlaasenissteedskalkhoudend,
daarhetmateriaal,waaruit het ontstaat vooreendeelkalkhoudend is.De
kleuriszwarttot zeerdonkergrijs (2^-lY2/1en 2^/1).Zwartebaggerrui'1.::'.,
frisenaardachtig.Het product issteedsgoedgeoxydeerddoorhetcontact
methet zeerzuurstofrijkewater ende zeerlossepakking enstinktnietnaar
H2S.Voordeanalysecijferszietabel2.
3«Gelebagger.
Gele baggerisvasterdanzwarte bagger.De samenstelling isverdergeheel
dezelfde alsvanzwartebagger,wat betreftkalkgehalte,grofheid vanhetor-r
ganische materiaal,slibgehalte,enz.
Dekleurisechter'geheel" andersenwordtmetgeelaa.ngeduid.
Volgensdekleurenkaarts 1%- 2%Y2/2,2/li,2^/2en 2%/lè ofwelietsbruinachtig zeerdonkergrijs.Deaanduiding "geel"isduszeerrelatiefenzeer
overdreven,maariseenduidelijkwaarneembare eigenschapter onderscheiding
van zwartebagger.De geurisstinkend naarH2S.Het isduidelijkdatgele
bagger,diealtijd onder zwartebaggervoorkomt,wanneerdeze laatsteaanwezig is,minofmeer sterkgereduceerd organischmateriaalis.Eengroot gedeeltevandegelebagger isoudebaggeruithetpiasstadiumvanvervoorde
incultuurnemingvanhet land.(HoofdstukIII,afb.5)«Voordeanalysecijfers zietabel1,
4«Geledarie«,
Men zoudezekunnenomschrijven alskalklozegelebagger.Ineigenschappen
staatgeledariehetdichtstbijgelebagger,maarisdoorhetvrijwelontbrekenvankalkduidelijkdaarvante scheiden.De organische stofisfijn,
evenalsbijbagger,maarbestaatvermoedelijkvoorhetgrootstedeeluitfijne
verslagenveenresten.Geledarievoeltmeestalvrijstevigaan.Het aandeel
vankalkrijkmateriaaliswaarschijnlijkbijdevorming juistnietgrootgenoeg
geweest omeenkalkhoudend eindproduct teverkrijgen.
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Hetmateriaalkomtvaakondergelebaggervoor,maarkanookaan
de oppervlakte liggenofonderzwartebagger.Dekleuris"geel"tot "gëelbruin"s •§•-2Y,2/ljb 2/2,2|-/2(zeerdonkergrijsbruàn).Dekleuraanduiding
isookhiersterkoverdreven,maarhetiseeneigenschap,dieinhetveld
goed iswaartenemenenzeervoldoet.Gecombineerd metdereactie opHCl is
ditmateriaalte allentijde teherkennen.
Geledarie stinkt,evenalsgele bagger,naarH2S.Voorgeledarie
geldtwaarschijnlijkeveneens,dateengrootgedeeltenietbehoorttothet
recente vormingsproduct vande plas,maaruit eenzeerververledenstamt.
Voordeanalysedjfers zietabel1.
5«Fijnebruinedarie.
Darie isdepractijknaamvoorlosmateriaal,dat ophetoogvoornamelijkbestaat uitverslagenveen.Debijmengingmet'versmateriaalisgering,dekleur
isbruinenhetmateriaalisnietkalkhoudend.Inhetgevalvanfijne,bruine
dariebestaathetmateriaalvoornamelijkuitfijnverslagenveenenontleent
daarookdekleur aan,volgensdekleurenkaarts IT-10YE2/lür, 2^/1^, 2/2,
2g-/2(zeerdonkerbruin).Hetmateriaalkanzoweloud zijnalsvanrecente
oorsprong,meesthet laatste.Hetiszeerverbreid indeWesteinderPlassen.
(Voorde analysedjferszietabel l).
6.Groveroodbruinedarie.
Dit materiaalbestaatvoornamelijk uittamelijk losopgebouwd,grof,verslagen
veen.Mentreftbrokjesrietveenenveenmosveenaannaastgrovedelenvanplantenrestenuithet oorspronkelijkeveen.Evenalsmolmhoudtmenbijhet uitknijpenindehand eenflinkerest over.Grovedarie isnooitkalkhoudend,
meestal"bruin" ,ot"roodachtigbruin"vankleur (lOYHS^/lè» li/2» 2 / 2 ,2ft/2)»Grovedarieheeftgeheeldereukvangereduceerdveenenruikt
dusvrijsterknaarH2S.Ookdekleurkomt eigenlijkgeheeloveree,nmetdie
Vangereduceerd veen.Degroveroodbruine dariekomtveelvoor,vaakbedekt
doorandermateriaal,maar somsookaandeoppervlakte.(Voordeanalysedjfers zietabel l).
7.Koffiedik.
Zoalsdenaamreedszegt,bestaatditmateriaaluitsluitend uithard,.niet
slibhoudend,verslagen,venigmateriaal.Eengrofselectie-product,dataltijd
onderandermateriaalvoorkomt indunne lagen.Het isverderonbelangrijk.
Eénmonsterwerd onderzocht.
Dehierbovenopgesomde soortenbodemmateri'aalkunnenmetwisselendehoeveelhedengrofzand envliegasvermengd'zijn.Het zand ismeestalafkomstigvanplaatsen,waarmenoorspronkelijkgetrachtheeftdeoeverste
beschermendoorhet stortenvanzand.Meestalisditzandnietververplaat.it
enligthetnogopdeplaats,waarhet oorspronkelijkgestort is.Hetveenlanddathetoorspronkelijkmoest beschermenisechterinmiddelsweggeslagen
enhet zand isvermengd geraaktmethet lossebodemmateriaal.Meestalishet
grofduinzand.Menspreektdanvanzandigebagger of zandigmolmiggoed (zie
bijlage 7NoXI en.XXIX). Waarschijnlijkishet zandvanhetKloppenburgergatnoguitdetijd,dathetHaarlemmermeerhierinopenverbinding stondmet
deGrotePoelendoorstromingenhiergedeponeerd.
Vliegasisfijngemalen cokes.Hetisafkomstigvandeeleetrlsche
centrale inLeiden.Tussen 1937en1942werddit ingrotehoeveelheden langs
de zuidrand vandeGrote Poelgestort omdeoeverterplaatsetebeschermen
(analysebijlage 7No XXVII).Ditmateriaalisechterbetrekkelijkfijnkorrelig
enverhoudingsgewijs licht,zodathet bijstormdoorhetwaterwerd opgenomen
en samenmethetorganische materiaalgesedimenteerd.Eenbepaald gehaltevliegaswordtveelalinbaggerenmolmiggoed aangetroffen,diemendanbetitelt
metdenaams "zorebagger"of"zoormolmiggoed" (zietabel l).
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Bijhet laboratoriumonderzoekkwamHooghoudt (1952)totdevolgendedefinitie
vanbagger,molmiggoed enmolm?
CaCQ3—houdendetot—rijke,meestalzandarmetotzandbevattende,
slibhoudende veengronden«
Tussenbagger,molmiggoed enmolmbestaandevolgende verschillens
•1,Hetgehalte aanorganische stofneemttoe inderichting?
bagger-molmiggoed -molm.
2.HetN-gehalte vande organische stofneemt afinde richtings
bagger-molmiggoed -molm.
3.Het slibgehalteneemt afinderichting?
bagger -molmiggoed -molm.
4.Hetgehalte aandeorganische fractie>208mu (evenals>105mu)
neemttoeinderichtings bagger-molmiggoed -molm.
5.Hetresterendevochtgehalte nadrogenbij105°C (Ho)neemttoe
inderichtings bagger-molmiggoed -molm.
(Bo=dehoeveelheid vochtper100gr.droge stofdievrijkomt uiteenmonster,
datgecentrifugeerd wordt (2500omw./riin.motoenstraalvan 15cm«),nadathet
gedroogd isbij.105°Condaarnagodurondo6dagenzichheeftkunnenverzadigen
metwater.
Devolgende eigenschappenvertonenweinig ofgeenverschils
zandgehalte,U-cijfer,RtenpH(Rt=hetresterendevochtgehalte ophetmoment
vanmonstername).
Hetonderzoekvanonzeeigenmonsters (bijlage7)watbetreftbagger,molmiggoed enmolm leiddetotpreciesdezelfde conclusiesalshier.boven
reedswerdenvermeld (zietabel l).
Gezienhetuitgebreid voorkomenopdebodemvandeplasgonvan
andermateriaaldanhethierbovenbehandelde,hadhetgrootstedeelvande
verzameldemonstursbetrekkingopdittotnutoenooitonderzochtemateriaal,
dat inhet algemeenv/ordtaangeduid metdenaamdarie.Inbijlage 7zijnde
uitslagenvanhet onderzoekvandeverschillende dariemonsters eveneensver- '
meld,terwijldeuitslagen samengevat zijnintabel1.
Alsalgemenedefinitievoordariekangeldens Kalkarme totkalkloze,zandarme,ietsslibhoudende tot slibarmeveengronden.
Darie onderscheidt zichverderinhet algemeenvanmolmenmolmiggoed door
eenlagereopzuigcapaciteit eneenlagergehalteN indeorganische stoften
opzichtevanbagger.
Tussengeledarie,fijnebruinedarie engroverood-bruinedarie
bestaanglobaaldevolgende verschillens
1.Het gehalte aanorganische stofneemt toeinderichtinggelebagger
-geledarie -fijnebruinedarie -groverood-bruinedarie.
2.HetN-gehaltevandeorganische stofiswat lagerdanvanmolm,enz»,maar
neemt sterkafinde richtinggelebagger-geledarie-fijnebruinedarie
-groverood_bruinedarie.
3.Het slibgehalteneemtwat afinde richtinggeledarie -fijnebruinedarie
- grove bruinedarie,
4.Het gehalteaanorganische fractie>208mu (evenals*>105mu)neemttoein
derichtinggelebagger-geledarie -fijnebruinedarie-groveroodbruinedarie.
5.Hetresterendevochtgehaltenadrogenbij105°C (Ro)islagerdanvanmolm,
enz.enneemt eenweinigtoeinderichtinggeledarie -fijne bruinedarie
-grove bruinedarie.
6.Deopzuigcapaciteit isveellagerdanvanmolm,enz.enneemtwattoe inde
richtinggeledarie -fijnebruinedarie -grove"bruinedarie.
Devolgende eigenschappenverschillenweinigvaneikaars kalkgehalte,pH,zandgehalte,Rt.
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E.Besprekingvanqnkelebijzondere eigenschappen.
1.Hetwatergehaltevanhetmateriaal(A-cijfer ishetgew, $
watervanhet monster).
Bijhethorenmetdesteekboorvaltdirect op,dathetmatfc:eriaalzeerverschillendvanconsistentiekanzijn.Het lossebodemmateriaalkanstavigzijnejamet
eensteekboormoeilijktedoorboren.Menkanookzeerlosenslapmatariaal
aantreffen,waarde steekboorvanzelfinzaktmaardatvervolgensniet boven
water tekrijgenis.Dezeverschillenkomenheelmooitot-,uitinginhetA-cijfer.Tabel1geeft6engrotevariatiete zieninhetA-cijferbijdeverschillendetypenmateriaal.
Zogeeftmolmeenbuitengewoongrotevariatie tezieninhet
A-cijfer (25O-I2OO),terwijlmolmiggoed almindervarieert (4OO-IIOO).De.
variatiebijgel6bagger,geledarie,fijnebruinedarie-engrovebruine
darie isveelgeringer.De redenhiervoor is,dathetmateriaal,waaruit b.v,
molmbestaat zeersterkkanverschillen.Komenerveelrietstengels,takjes,
enz.invoor,danzalhetA-cijferlaag zijn» Ishetmateriaalvooralsamengestelduitbladeren,enz.dieveelwatervasthouden,dankrijgenwehoge
A-cijfers.Zwartebagger ismeestalzeerwaterrijk enheeftdanookmeestal
hogeA-cijfers.
Bijgelebagger,geledarie enfijnebruinedariebestaanophet
gevoelgroteverschillen in"stevigheid".Ditblijkt (voorfijnebruinedarie)
geheelte correlerente zijnmetdegroottevanhetA-cijfer.

consistentie
zeerslap
slap
vrijslap
vrijstevig
stevigedarie(ietskaasachtig)
drogekaasachtige,zeerstevige
darie

A-cijfer.
>1100

950
900
ca800ca600-!
^600

900

Boo

Dergelijkekaasachtige drogeproductenmet lageA-cijfcrsv/erdenvooralaangetroffenopplaatsenwaar zooroudebaggervoorkomt,diedoordrukvandebovenliggende lagenreedsvrijveelwaterheeftverloren.Opvallend is,datdaarbij
eentypische eigenschap steedssterker opgaattreden,n.1. "kazigheid".
Deze eigenschap,ookwelteomschrijven als"gummiachtigheid"wordt alseen
typischkenmerkvangyttja'sbeschreven (Kubiena 1953),die ooksteedseenvrij
hoge ouderdombezittenenvrijveelwaterverlorenhebben.De indeWesteinder
gevormde jongebaggerheeft zeldeneenlagerA-cijferdanca700enmeestal
meerdan850.
2.Qxydatie -reductieverschijnselen.
YiFanneermenopdebodemvandeWesteinderPlaaseneenprofielsteekt,valthet
op,datwe steedseünlaag zwartebagger (ofmolmiggoed ofmolm)vindenop
gele baggerofgeledarie offijnebruine
darie (zie ookdoorsnede
bijlage 8). Bijonderzoekisanhetmateriaalblij&b steedsweer,datde zwarte
baggerfrisenaardachtig ruikt enhetdaarondergelegengeleofbruinemateriaalminofmeerstinktnaarH2S.Hieruitvolgt,datde zwartebaggerzichin
geoxydeerdetoestandbevindt,terwijlhetdaarondergelegenmateriaalminof
meergereduceerd is.Blijkbaarisdewatercirculatie indeplaszosterken
het zuurstof-gehalte vanhetwater zo groot,dathetmogelijk ismaximaal50
cmdikke lagenlosbodemmatoriaalingeoxydeerde toestand tehouden.Naar
onzemening isdanookhetverschil inkleurvandeverschillende typenbodem-
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materiaaltoeteschrijvenaandeoxydatieofreductie-toestand,waarinzich
netmateriaalbevindt.Wanneerzwarte"baggerineenbepaaldehoekvandeplas
wordt opgehooptgerakende onderste lageningereduceerde toestand enveranderente gelijkertijd vankleur.Uitzwartebaggerontstaatdangele-bagger.
Indeplassenkomennergens zwartebaggerlagenvoordiedikkerzijn
dan50om*gelebaggerlagenkunnen Y Û G I dikkerzijn.
Uittabel2isduidelijkdat.zwartebaggerengele
baggeruitprecieshetzelfdemateriaalbestaan.Depogingenoméénenander
aantetonendoorhet-materiaalopsulfide-en
sulfaat-gehalteteonderzoeken zijnmislukt,zodathieroverniet eendefinitiefoordeelkanworden
gegeven.Omgekeerd zaluitgelebaggerbijoxydatieweer zwarte,baggermoeten
kunnenontstaan.Dit zalwaarschijnlijknooitrechtstreeksegebeuren,maarwel
viaheteerst weerincirculatiegerakenvangelebaggerdoorerosie.Hetaan
de luchtblootstellen enomwerkenvangelebaggergeeftnaenigemaandeneen
product dat identiekismet zwartebagger.
3.Het slibgehalteenhet percentage.N.vandeorganische stof. ,
Eenbelangrijke eigenschap omorganische stoftekarakteriseren ishet
N-gehalte.Intabel2zijndeN-gehaltenvandeorganische stofvoordematerialenweergegeven.Erblijken belangrijke systematische verscEillenvoorte
komen,diecorrelerenvoordeverschillende onderscheiden typenentelkens
verschillend zijn.Hooghoudt (1952)geeft enigegrafieken,waaruit eennauwe
samenhangblijkt tussendepercentagesN indeorganische stofendehoeveelheid
vandefractie>200muorganische stof.Naarmate ermeergroveorganische stof
voorkomt ishetN-gehalte vandeorganische stoflager.
Uithetdooronsverzamelde endoorhetBodemkundigInstituut"in
Groningen onderzochtemateriaal.enuithetdoorHooghoudt (1952)gepubliceerde
materiaal steldenwijeengrafieksamenoveràe samenhangtussenhetslibgehalte enhetN-gehalte vandeorganische stof,apart;voora/bagger,molmig
goed enmolm|b/gele bagger enc/darie (afb.7)«Hieruit blijkt eennauwe
samenhangtussenbeidegrootheden,dievoordarie aande enekantenvoor
zwarte bagger,molmiggoed,molmengelebaggeraandeanderekant.verschillend
blijkt tezijn.
Bijkalkhoudend materiaalisnaarverhoudinghet foNvandeorganisch"
stofveelhogerdaninkalkarmofkalkloosmateriaal.Waarschijnlijkvormtzich
eenklei-kalk-humus-complexbijbagger,enz.meteenkarakteristiekN-gehaltevandeorganische stofdat sterkisgecorreleerd methetslibgehalte,
terwijlzichbijdarie,enz.eenklei-humus-complexvormtmet eveneenseenmet
het slibgehaltevariërend karakteristiekN-gehalte vandeorganische stofdat
lager ligtdanbijbagger,enz.Organische stofalleen,duszonderslibzou
volgensdegrafiekeen foN inde organische,stofmoetenhebbenvanca.1.80 à
2.00watkloptmetmonster 1vanbijlage 7waarveenmosveen inderdaad dit $ N
inde organische stofblijkttebezitten.
4.Zoormateriaal.

•

Bijbaggerenmolmiggoedwordtvaak eenbijmengingvanzandachtigmateriaal
gevonden.Hetbleek,datdit zandachtige materiaaluitkoolstofdeeltjesbestaat
afkomstigvanvliegas (fijngemalen cokes). Intabel1geeftmonsterXXVII
(No,Bod.Inst.32B430)eenbeeldvanhet zuiveremateriaaldatlangsde
zuidoostrandvandeplas ligt,HeAmateriaalisdonkergrijs (2g-/o,2/0)en
voelt aanalsfijnzand.Tabell^e eigenschappenvanzoormolmiggoed enzore
bagger.Dekleuren zijnietssterkerneutraalgrijs,"blauw"grijs (nml.2&T2/§of l^r/l),hetA-cijfer ismeestallaag (minderdan600)enEoislagerdanvan
molmiggoed enbagger.De overigeeigenschappen zijngeheelhetzelfde.
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Hetvoorkomenvanhet lossemateriaalopdebodemvandePlassen.
•"•*P etotalehoeveelheid losbodemmateriaal.
Opbijlage 5isvoorelkboorpunt incmaangegevendetotalediktevanhet
losse bodemmateriaal.Met eenaantalkleurenwerdendezediktenineenpaar
diktegroepen zeerglobaalopdekaartweergegeven.
Afwijkende diktenbinnenvrijgrotegebiedenvaneenbepaaldediktewerden
verwaarloosd.Dedikte isweergegeven innatuurlijke toestand.Ditgeldtook
voordeberekendehoeveelhedeninnß.Geziende zeergrotewatergehalton
(A-cijfersvan600tot 1200)houdtmenongeveer•£•tot 1/3 vandehoeveelheid
materiaalover,wanneerhet aandebloemkwekerijenwordt afgeleverd.Debehoeften zijneveneensuitgedrukt innß"droog"materiaal.
Eeneenvoudige berekening leerde,dat indeWesteinderPlassen
(GrotePoel,KleinePoelenBlauweBeugel)tenhoogstevoorkomens 8.500.000nr
vanalle soorten losbodemmateriaalgezamenlijk.Dekaart (bijlage 5)laatzien
datdedikste lagonvoorkomeninde "KleinePoel",de "BlauwBeugel",inde
zuidwesthoekvande "Grote Poel",bijKudelstaart enlangsdenoordwestrand
vande "Grote Poel".
2:.Besprekingvandegebruikte legendaopdekaart.
Zowel inhorizontale alsinverticale richtingtredengroteverschillenin
materiaalop(ziebijlage 8).Normaalvooreen"profiel"losbodemmateriaal
isdeopvolgingvanbovennaarbenedens zwartebagger -gelebagger—geledarie
- fijnebruinedarie -grov6 rood bruinedarie.Erbestaanechtervele uitzonderingenopdit"normale"profiel.Eenofmeerbovenste lagenkunnenontbreken.Zovindtmenoverhetgrootstegedeeltevandeplasgeenofpraotisch
geen zwarte bagger.De bovenste laagbestaat danuitgelebaggar,dieweer
rust opgeledarie,fijne bruinedarie engrovebruinedarie.Ookdegelebaggerkanontbreken,zodatdandegeledariedirectdebodemvandeplasvormt.
Zelfsfijnebruinedariekandebovenzijde vormen,evenalsgrovedarie.
Zwarte bagger isnooitdoorander losmateriaalbedekt.Gelebagger
kandoor zwarte baggerofmolmenmolmiggoedbedekt zijnmaarnietdooreen
dariesoort.Zoisookgele darienooit bedektdoorfijne ofgrovebruinedarie»
Zwarte baggerenookmolmenmolmiggoedkunnenweldireöt opgel«darie of
bruinedarie rusten.De "normaal"daartussenoptredendematerialen (gelebagger,
geledarie)ontbrekendan.Allerleimateriaalkanookdirect opr'estveenofop
de oude zeeklei (rietklei)liggen.Methetbovenstaande voorogenhebbenwe
voordetypenkaart (bijlage 6)eenbetrekkelijkeenvoudige legendakunnenopstellen.Dezegaatuitvaneen7-"talhoofdonderscheidingen,gebaseerd ophet
materiaal,datdirectdebodemvormt.We onderscheidenhetvolgende materiaal
opde bodemyendéplass
1.molmenmolmiggoed.
2. zwartebagger.
3.gelebagger.
4-0geledarie.
.5» fijne,meestalbruinedarie.
6.grove,meestalrood—bruinedarieenverslagenveen.
7«onverslagenveendirect opdeplasbodem? vastveenen/ofvaste
rietklei.
Y/anneerhetonder1t/m 6genoemdemateriaaloverminstens 50cmuniformwas
ennietbedektdoordunne (hoogstens15cmdikke)lagenanderbodemmateriaal,
hebbenwegeenverdere onderscheiding aangebracht.Beneden 50cmzaldit
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materiaalvrijwelsteedsnogopandermateriaalrusteà,maarditisnietmeer
opdekaart aangegeven.
Somskomthetvoor,datdebovenste laagergdunis(tot 15 cm).Dat
isdanapartaangegeven.Vrijveelkomtb.v.eendunne laagzwarte,baggerop
dikke lagengelebaggervoor;Overigensgeldtookvoordezecombinatie,dat
ze samenmeerdan50omdikzijn,wanneernietandersisaangegeven.
Wanneern.1.binnen50omdiepte onderhetopdebodemvandeplas
liggendemateriaal andermateriaalvoorkomt,isditweerapart aangegeven.
Hiórbijzijndrie onderscheidingen gemaakts
a.Kalkhoudend materiaalbinnen50 ™ ondermolm,molmiggoedofbagger,Inditgevalkanditalleengelebaggerzijn.Ondergelebagger,gele
darie enbruinedariekomtnooitkalkhoudend andermateriaalvoor.
b.Kalkarmofkalkloosandermateriaalbinnen 50cmonderdepiasbodem.Dekleurofkleurengeefthier
hetmateriaalweerdatde,piasbodemvormt.Ditmateriaalisminderdan50cmdikenrustopander,maar
kalkloosmateriaal,dusgeleofbruinedarie.Molm,molmiggoed,zwarteen
gele baggerkunnenalledirect opéénder3soortendarierusten.
Geledariekanopgroizieroodbruine offijnebruinedarierustenenfijne
bruinedariekanopgroveroodbruinerusten.
c.Binnen 50cmbenedendebodemvandeplasbevindt zichhet onverslagenveenofdenietverplaatste oudezeeklei.
Verderisaangegeven,waarhet aangegevenmateriaalmetgrofzandis.
vermengd,terwijltevens isvermeld,waarhetmateriaalminofmeer"zoor"
(vliegashoudend)is.
3»Deverdelingvande"profiel"typenopdekaart (bijlage 6)
Opdeprofieltypenkaartvànhet losse bodemmateriaal (bijlage6)isdeverspreidingvanhetmateriaalindeplaszooverzichtelijkmogelijkweergegeven.'
V/anneerenkele aparte,afwijkende profielenvoorkwamen temiddenvaneenvrij
groothomogeenvlak,zijndeze profielenniet ingekleurd,maaraangegevenmet.
enkele letters.Voordeverschillende materialengebruiktenwedevolgende
aanduidingen?
zBs zwarte bagger
rDs groveroodbruinedarie.
gB? gelebagger
v svastveen
gD;geledarie
bDs fijnebruinedaria
Het kaartbeeldwint opdezemanieraanoverzichtelijkheid.
Bijhet bekijkenvandekaartvaltdirect op,dat ereengrootverschilistussendeoostelijke endewestelijke helftveaide.GrotePoel,volgens eenlijnnoord -zuidterhoogtevandeBlauweBeugel.Tenwestenvan
die lijnvindenwevoornamelijk fijne engrovedarie (kalkloosmateriaal),ten
oostenervanbehalvegeledarieookveelbaggerenanderkalkhoudendmateriaal.
Slechtsdeuiterstewesthoekbezit eenvrijuitgebreid docheendunzwarte
baggerdekopdarie.Dediktevanhet lossedariemateriaalindewest-helft
vandeGrotePoelisoveralaanzienlijk.Dewaterdieptekaart (bijlage 4)g ee ft
ookaandathierdeplasnietergdiepis.Groteredieptentreftmenaantön
zuidenvan"deBeizen".Ditblijkt ookweluitdetypenkaart,wanthiertreft
menvoornamelijkâunnegrove roodbruinedarielagen aan,direct ophetvaste1
veenofopdezeeklei-ondergrond.
VooroudeverbindingennstdeHaarlemmermeer, zoalshetKloppenburgergat endePieterLeendery^reft mengrof_zandbijmengingen aan,evenalsinde
omgevingvanhet oudepadvandeReizennaarLeimuidenwaarooknogveelveen
voorkomt (zieo.a.bijlage 3 ) .LangsdeVriezekoopsepoldertreftmennoggrote
hoeveelhedenvliegasaan.
Het centralegedeeltevandeGrotePoelisgekenmerkt doorgroteoppervlaktengelebaggerengele.darie indunneendikke lagenopresp.gele
darie enfijnebruinedarieenopgroveroodbruinedarie.Zwartebaggervindt

- 18men erniet.Inhet oostelijke ennoordoostelijke deelvandeGrote Poeloverheersendunne ensomsdikkere lagen zwarte bagger.Verderkomtcvooralgele
baggervoor.Mentreft deze enerzijdsaan langsdekantenenanderzijds inhet
centrumvandeplas,Langsdekantenvindt meneenonderbrokenstrookvandit
materiaalvande jachthaven "deWesteinder" langs"Kalslagen",KudeIstaart,da
Watertoren en langsdenoordwestrand terugtot terhoogtevande "Koddepoel".
Inhet centrumvandit gebied (hetPlein)ligt eveneens eenvrijgrotehoeveelheid zwarte bagger indunne lagen.Opdeze plaatskomt bovendienvrijveel
zoormateriaalvoor.Eendeelvanhet hier als zore,zwarte bagger aangegeven
materiaal zoumisschien beter als zoormolmig goed aangeduid kunnenworden.
Langsde zuidrand, oostrand ennoordwestrand tenslotte treft men
de z.g. molmgaten aaninhet gebiedwaar ook,maarwat meertegende oever,
de zwarte bagger ligt.Deze molmgatenkunnengevuld zijnmet,molm ensomsmet
molmig goed.De meeste molmgaten zijn slechtsklein enongeveer 1m tot 50c m
diep.Ze liggen alle inde zonevande sterkste stromingen,zodat alleenhet
grofste materiaal indeze gatenbezinkt.Bijdekarteringwas het een betrekkelijkgroot toeval,wanneerv/eeenmolmgat vonden.Demeestemolmgaten zijn
opdekaart vermeld naar aanwijzingenvandebaggermanC.Dompeling enverder
overgenomenvaneenkaart samengesteld doordezelfde baggerman in samenwerking
methetBijkstuinbouwconsulentschapteAalsmeer (1952).Toch ishet beeld nog
niet volledig,aangezien erwat verdervandekant afenvooral langsde zuidrand vandeplasnogwelmeermolmgaten zullenvoorkomen.
Inde toegangen vandeGrote Poelnaarde Kleine Poel,Kodde Poel
enBlauwe Beugel en indekleinere slootjes langsdenoordwestrand komt veel
zwarte baggervoor.Vaak isdit zeer fijne endunne bagger.InhetOosterbalkgat echter liggen juistdaargrote molmenmolmiggoed gaten.Ookinde
uiterste noordhoekvande plasvindtmenveelmolmiggoed,hiermeer ineen
bepaalde zone,daningaten.DeKleine PoelenKoddePoelzelfzittenvoor
eendeelvolmet eendunne laag zwarte bagger opdikke lagengele bagger of
met alleengele bagger,soms opgeledarie.
De Blauwe Beugeltenslotte bevatvrijwel alleendunne lagen zwarte
bagger opgele bagger enopgeledarie.
4«Dehoeveelheden vande verschillende soorten losbodemmateriaal
indeWesteinderPlassen.
Uit de verschillende onstendienste staande gegevenshebbenwe getracht een
zonauwkeurig mogelijke inventarisatie temakenvandehoeveelheden natmateriaalvandeverschillende typen.
Molm enmolmig goed s schatting ca
Z\vartebagger
a
Gele bagger
s
Geledarie
s
Fijne bruine darie
s
Grove roodbruine daries
Koffiedik
t

25*000nP
340.000m-^
1.500.000m-*
900.000nß
3.000.000 nß
2.000.000 ia?
57.000m^
7.822.000 m^

Het valt opdatdit bedrag bijna•£•millioennß lager isdandetotalehoeveelheid losbodemmateriaal (8.500.000 m ^ ) . De redenhiervan is,dat somsniet de
juiste grenzenvanhet materiaal bepaald zijn,terwijldeze boringenweluitgerekend zijnbijhet totaal.Dit isvooralhetgevalgeweest bijde bepaling
vandegele bagger indeKleine Poel.Vermoedelijk isdan ookhetgetalvoor
gele baggervooralteklein.
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De landbouwkundigewaarde enhetgebruikvandeverschillende typenmateriaal.
Molm? molmiggoed enzwartebaggerwordengebruiktindebloeroeaculturesvanAalsmeer.Gelebaggerwordt alleeninnoodgevallen,wanneerte
weinig zwartebaggeraanwezigis,gebruikt.Geledarie,fijnebruinedarieen
grove roodbruine dariewordennietgebruikt.De eigenschappen,diebelangrijk
zijninverband methetgebruikzijns pH,opzuigcapaciteit,irreversibiliteit,
verteerbaarheid,N-werking,enz.
¥e zullenhieronder inhetkortdeverschillende producten,hun
gebruikenhun landbouwkundige eigenschappenbehandelen,waarbijgebruikgemaaktwerd vangegevensvanWasscher (l95l)enBennemai(1952)«
Molm.Meestalvrijspoedignahetwinnenvandemolmisditgoed
geoxydeerde grofvezaligeproduct bruikbaar.Doordevezelige structuurzakt
het overtolligewater spoediguit.De structuurblijftuitstekend enhetproduct issteedsgemakkelijktebevochtigenenteverkruimelen.Irreversibele
indrogingtreedtniet op.Opzuigcapaciteit enEozijnbeidehoog (tabel l).
Molmbehoeft integenstelling totbaggernietdoortevriezen.Zeergrofvezeligemolm (ruigemolm)laatmeneerst liefst eenpaarmaandenaandehoopverteren (broeienengisten)omhetmindergroftemaken.Molmwordt gebruikt in
potgrdndenmengsels(inverhoudingb.v,3delenmolm,2delenoudemesten1deel
zand)voorhetkwekenvanpotplanten,die eenhogepHkunnenverdragen.Het
isduidelijkdatpotgrond aanhoge eisenvanstructuurenreversibiliteitmoet
kunnenvoldoen.Terverbeteringvanderesultaten opdeze z.g. Aalsmeerse
mengsels ishetvangroot belangdemeststoffeninzurevormtoetedienenom
dewelwathogepHietstedrukken.Ookhetvrijgrote zoutgehaltemoetzo
goed mogelijkwordenvoorkomen.Veelgekweekteplantenzijns cyclamenenbegonia's.Bijonderzoekingen ishettotnutoenietgelukt omvoormolm inpotgrondmengselsvervangende productentevindendiebetere ofzelfsgelijkeresultatengevenalsmolm.Detotalebehoefte inAalsmeeraanmolmenmolmig
goed voorpotgrond isper jaarca5000ton.
Zwartebagger.
Zwarte baggeriseveneensgoedgeozydeerdmaarhoudtnahetbaggerenenhet
aandehoopzettentamelijklangzijnwatervast.Direct na het baggeren
vormt zichopde oppervlakte eenkeihard scherpirreversibelopgedroogd laagje.Doorhet invochtige toestand te latendoorvriezenkrijgthetmateriaal
weer eengoede structuur.De pHissteedshoog.Ditgeeftvaakgebreksverschijnselen.De opzuigcapaciteit enEozijnlaag,watwijst opgeringe oapillaireopstijging engemakkelijke irreversibele indroging.Dit iseengevolg
vandegrotehoeveelheid zeerfijnorganischmateriaaldieinbaggervoorkomt.
Baggerwordt inAalsmeervoornamelijkgebruiktvoorhet ophogenvanakkersop
hetbovenland vanAalsmeer,waaropchrysanten,seringenendergelijke-planten
gekweektworden,die oenhogepHkunnenverdragen.
Tervoorkomingvande•vormingvanscherpingedroogde bovengronden
dientmennahet ophogenmetversebaggerdebovengrond voortdurend tebewerken.Beterisdoorvrorenbaggertegebruiken,die echter langnietaltijd
beschikbaar is.Deeisendiemenaanbaggermoet stellenvooTophoging,zijn
feitelijknietgoed omschreven.Voor ophogingvande akkerskomt andermateriaaldanbaggernietinaanmerking,daardevervoerskostentehoogworden.
Aalsmeerheefteenjaarlijksebehoefte aanbaggerenmolmiggoedvoorophoging
vanongeveer 40*000ton.
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Molmiggoed.
Molmiggoed staat ineigenschappentussenbaggerenmolm in.Hetisgoed geoxydeerd enverliestnàhetbaggerenvrijsnelwaterdoordevrijgrofvezelige
structuur,terwijlde struotuurookvrijgoed blijftnadrogen.
DeopzuigcapaöiteitenEo ligttussendievanbaggerenmolm.Tochtreedtnog
eenaanmerkelijkeverbeteringvanstructuur,opzuigcapaciteit.enRowaardeop,
wanneerhetproduct eenkeerdoorgevrorenis(Hooghoudt 1952).
De anderaeigenschappen zijngelijkaandievanbaggerenmolm.
Molmiggoedwordt gebruiktvoorhet ophogenvanbakken,waarhetophogingsproduct tevenseengoede structuurmoethebben.Verdergebruiktmenhetwelin
potgrondmengselswanneergeenmolmbeschikbaar is.Degrovere potplantenen
Tarder perkplantenkanmenwelopkwekenmetmolmiggoed,Molmiggoedmaggeen
hoogkeukenzoutgehalte bezitten.Debehoefte aanrmolmiggoed issamengenomen
met aandeenekantmolmenaandeanderekantbagger.
Zoormolmiggoeà enzorebagger.
Direct nahet baggerenverliezendezegoedgeoxydeerdezoreproductenhun
water snellerdandezelfde niet zoreproducten.Zehoudenintegenstelling
totniet zorebaggerenmolmiggoedook steedseengoede structuurendrogen
niethard op.De fijnevliegasdeeltjesenzanddeeltjesbelettenhetaaneenkittenvandeorganische stof.Deopzuigcapaciteitisdanookhogerdanindo
niet zoreproducten.Het zoremateriaalheeftverderdezelfde eigenschappen
alsmolmenmolmiggoed.Zorebagger enzoormolmiggoedwordenVaakgebruikt
voorpotgrondmengselsvoorwatgrovere potplantenenvoorhetophogenvan
bakken.Degroeivansommigeplanten (o.a.violen)isopditmateriaalniet
zogeilalsopmolm,enz.,watbevordelijkisvoordebloei.Ookgrofzandige
productenvertonend^tvoordeel.Debehoefte aanzoormolmiggoed enzore
baggeris
fcetrekkelijk
gering.
Gelebagger.
Dit niet geheelofnietgeoxydeerde product (stinktnaarH2S)wordt eveneens
eenenkelemaalgewonnenendanvoornamelijk indeKleinePoelwaarhetin
grotehoeveelhedenvoorkomt.Wanneer ernietvoldoende zwartebaggerisvoor
ophoginggebruiktmengelebagger,die eerst eenjaaraandehoopgelegen
heeft endanenkelemalenisomgezet.Degele baggerisdangoed geoxydeerd,
ruikt aardachtig enheeft dezelfde eigenschappengekregenalszwartebagger.
DepH isinhet algemeen zeerhoog.
Darie.
De verschillende soortendariewordendoorbaggerlieden,dieopkwaliteitwerkennietgewonnen.De eigenschappenvandariewat betreft opzuigcapaciteiten
Eo zijninderdaad ookveel lager.Ditgeeft aanleidingtot slechte structuren
nahet opdrogenenirreversibele indroging.Deverteerbaarheid iseveneens
veelgeringer,terwijlhet product moeilijkoxydeert ensteedsingereduceerde
toestandwordtgewonnen.Verteringvanhet organischevenigemateriaalbij
afwezigheid vankalkgeeftgeengoed resultaat.Seneigenschapdievoorbepaalde teeltenzekergunstiger ligt,isdepHdiewat lagerisdandeoverhetalgemeenhogepHvanbagger enmolm.Voorpotgrondmengsels ishetproductongeschikt.Voorophogingvanakkerswordthetveellagergewaardeerd dandekalkhoudende bagger.Inandere bloemencentrawordtditmateriaalechterwel
gebruiktvoorophoging (b.v.deVenen).
,-

\

Àfb.8 Eenbaggermanaanhetwerk,

Aft».9 Golfslagbijsterke zuidwestenwindopde
oostelijke oever.
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Vervoer,afzettingenwinningvanhetmateriaal.
1.Deoorsprongvanhetmateriaal.
Het lossemateriaalvandeWesteinderPlassenissteedsallochtoon.
Het isdoorhetwateroverkortere oflangere afstand vervoerd.Tijdensdit
vervoerkanhetb'oorspronkelijkemateriaalsterkwordenveranderd.Deveranderingen,dieoptredenzijnsterkafhankelijkvanhetmilieuvanhetwater.
Uithet feit,datoveraldekalkarme sedimentenonderdekalkhoudendevoorkomen,volgt,dathetmilieuvandeplassenvanoligotroophveranderd
isnaareutrooph.Dit,moet samenhangenmethet piasstadium.
Indeeerstetijd gedurende envlaknadeverveningtoenernogveelveenrestenopdebodemvoorkwamen,veenribbeneneilandjesindetplas lagenen
door afslag zeerveelverslagenveenvrijkwam,washetverslagenvenigemateriaaltenopzichtevanhetmateriaaldathetwatervandeplassen zelfopleverde sterkindemeerderheid.Erwasveelverslagenveeninomloop,dat,
gemengd met zeerkleinehoeveelheden slibenorganischmateriaaluitdeplassenalsfijnebruine engrovebruinedarietotafzettingkwamopdediepste
plaatsen.
De zeeroligotrophe omgeving (zeerveelveenmosveen, geen aanvoer
vanvoedselrijkwater),hadookvoedselarmwater indeplassentotgevolg.
BovendienwasRijnlandsboezemvroegerveeloligotropherdannu.Doorhet
stichtenvandedroogmakerijen,waaruitveelkalkrijkwaterwordtopgepompt,
het zeersterkgroeienvandebevolkingvanHolland ende zeergrote, toename
vandebemestingmetkunstmest,waarvan eengrootdeeluitspoelt eninhet
polderwater terechtkomt isdeRijnlandsboezBmtegenwoordig'zeereutrooph.
Later,toendegrootstehoeveelhedenveenopgeruimdwarenende
hoeveelheidwatertenopzichtevanhetnogniet opgeruimde landz,eersterk
wastoegenomen,geraakte verslagenveenonderhetmateriaaldatdoordest»oom
werd getransporteerd sterkindeminderheid.Deoeverswerdenenworden steeds
effectievermetpuinenandermateriaaltegenafslagbeveiligd (Lit . ) . Het
watervandeplassenkwaminsteeds sterkeremateincontactmethetHaarlemmermeer enlatermetde ringvaart vandeHaarlemmermeer endoorallerlei
hierbovengenoemde oorzakenwerd ditwater steedssterkereutrooph.
Eenbelangrijke,misschiendeallerbelangrijksteoorzaakvanheteutroophwordenvanhetwaterwas ook,datde afslagtenslotteplaatsenbereiktewaarde
bodemnietuitveenbestondmaaruitdekalkrijkegelebaggervanhetvroegere
piasstadium.Ditmateriaalkwamdaardoormedeincirculatie engafhetwater
een-geheelanderkarakter.
Devegetatie inhetwatergedurendehetgroeiseizoeniszeeraanzienlijk.Allerleiwieren,fonteinkruidenenanderewaterplantengroeienin
grotemassa's inhet ondiepevoedselrijkewater.Sommige plantenslaankalk
neeruithetwater.Tezamenmet afslagvanhetveen langsdeoeversworden
ookdedaaropvoorkomende bomenenhet rietenandere oeverplanten langsde
randenweggeslagen enkomendaninhetwaterterecht,waar zedoorrottingsprocessenendegolfslag steedsverderwordenafgebrokentotfijnengrover
organischmateriaal.Inhetwaterisverderwat slibaanwezigdatzichwaarschijnlijkmetdefijnverdeelde organische stoftoteencomplexverbindt.
Bijflinke zuidwestenwindengeraakthetwaterinflinke beroering»
Doordegrote aanloop inzuidwest -noordoostelijkerichtingkunnen zeergrote
golvenontstaan (afb.9 ) .Bijdergelijk weerishetwatergeheelgrijsvan
demassa'szwevendedelen organische stof.Ookwordt vermoedelijk opvrij
grote schaal losmateriaalvandebodemopbepaalde plaatsenopgenomen.
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2»De afzettingvanhetmateriaal.v
Hetgrov© organischemateriaalkomtterecht inz.g. molmgaten.Dit zijngaten
vanb*v.200m 2 doorsnede en•§•à1mdiepindebodemvandeplassenenliggendeindezonevande sterkste stroom.De stroombeladenmetmateriaalvanuiteenlopendegrootte strijkt eroverheen.Alleenhetgrove organische materiaal
bezinkt indemolmgaten,zodatdezegelijkmetdebodemvandeplasgevuldworden.Deze molmgatenmoetendirectnaeenflinkewind leeggehaaldworden,zodat
erbijdevolgende stormopnieuwmolminkanbezinken.Insommigemolmgaten
wordt altijdmolmiggoedgesedimenteerd.Deze liggenvermoedelijkniet opda
plaatsenwaardesterkste stroomoverheengaat.
Baggerwordt afgezet inde stillehoeken,waardestroomsterkteafneemt.Indesmallegatenb.v,diewelkevandeGrotePoelnaardeKleine Poel
voerenvindt steedssterke afzettingvanbaggerplaats.Daarbijblijkt,dat
grove baggerhetdichtst bijdeGrotePoelwordt afgezet,fijnebaggerwat
meernaarbinnenensnotbagger inde allerrustigstehoekjes.
Tenbehoevevaneenenanderwerd*eenwaterdieptekaart (bijlage 4)
bijgevoegd,waaropdewaterdiepte isvermeld tenopzichte vanhetwateroppervlakentenopzichtevanN.A.P.De peilingendiedoordegemeenteAmsterdam
werdenverrichtgevenongeveer 10à20cmgrotere dieptedanonzewaarnemingen»
Aangeziendezegedeeltelijkmet echolodingwerdenverricht ishetmogelijk
dat opdezewijzehet bovenste altijd zeerslseppeenwaterrijke laagjeniet
werd gemeten.
3.De loopvandestroomende liggingvandebaggerenmolm
winplaatsen.
Bij westenwindenontstaanalspoedigdoordetypischevormvanplassenenige
rondgaande stromingen.Afb.10geeft eenbeeldvandevermoedelijke loopvan
deze stromen.Dezewerdengeconstrueerd naarde liggingvandemolmgaten,de
liggingvande zwartebagger,dedieptekaart (bijlage 4)en àe kaartmetde
totale diktevanhet lossebodemmateriaal (bijlage 5)°
Zoalsmen ziet beslaatdevoornaamste enkrachtigste rondgaande
stroom (i)hetgrootste,meest oostelijke deelvandeGrotePoel.Eenkleinere
rondgaande stroom (II)treftmeninhetwestelijkdeelvandeGrotePoelaan.
Kleine stroompjes liggenvermoedelijknogbijKudelstaart (IV)enindeuiterstenoordoosthoekvandeGrotePoel (lil).Vermoedelijkbestaat erookinde
Kleine Poelweleenrondgaande stroming.Bijmeeruithetnoordenkomende
winden zalde stroomrichting ookanders zijn.Stroom (il)zalinditgevalwel
belangrijker zijndanbijwestenwind.Zowasb.v.tijdensde stormvanderampnachtvan31Jan. '53naar 1Febr. '53dewindrichting noordwestmethetgevolg
dathetgehele sedimentatie-patroon indewarwas.Demolmgatenwarenvoorhet
grootste gedeelteb.v.verontreinigd met abnormaalveelbagger.
Demolmgatenbevindenzichopdeplaatsen,waardesterkste stroom
gaat.Opafb.10isde liggingervanglobaalaangeduid.Men zietdat zealleen
binnenhetbereikvandegrote stroomvoorkomen.Opdeplaatsenwaarde stroom
kalmer iskomtdebaggertotafzetting.Met eenaantalhoofdletters zijnde
•plaatsen,waarbaggervoorkomt,aangegeven.
A. sHier slaatdebaggerneer,dievervoerdwordt doorstroomII..
Deze stroom isslechts zwakenvervoert blijkbaaralleenbagger.Inhet centrum
vanstroom IIkomenopenkeleplaatsenookkleine baggerplekjesvoor(zie
bijlage5 ) .
B. sOphotsplitsingsgebied vanIenIIbovindt zicheveneenseen
rustigehoek,waarwatbaggerbezinkt.
C. sViahetOosterenVifesterBalkgatwordtveelwatergetransporteerd.vanuitdeGrotePoelnaardeBlauweBeugel.Indenauweopeningbevinden
zichmolmgaten,indeBlauweBeugelkomtdebaggertotafzetting.
D. sTussendeeilandjes envooruit stekende puntenlangsdenoorde
lijkeoeverisde stroomsterktehet zwakst.Hierkomt overalweerbaggertot
afzetting.

Afb, 11, Hetgistenvaneenmolmgat
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E. sOokviadonauwegatenvanKleineBrugenGroteBrugheeft
transportvanwatervanGrotePoelnaarKleinePoelplaats.Eendeelvande
zwartebaggerindeKleinePoelzalhierdoor aangevoerd zijn.
F. sInhet centrumen langsderandenvande secundaire rondgaande
stroomIIIkomengrotehoeveelheden baggertotafzetting.Inhetsterkstedeel
vandeze stroom liggenzelfstamelijkuitgebreide afzettingenvanmolmiggoed.
G. %OphetPlein? waar stroomIvanrichtingverandert endestroomsterkte plaatselijk sterkvermindert komenuitgestrekte maardunnebaggerafzettingenvoor.Hierwordt ookvliegas,die indebuurtvanBwordtopgenomen
'voorhetgrootste gedeeltegesedimenteerd.
H. sLangssecundaire stroom IVkomenooktamelijkuitgebreide
baggerafzettingenvoor.
IndeKleinePoeliswaarschijnlijkalleenbaggerinomloop.
Vermoedelijk isditvoorhetgrootstedeeloudebagger,diegeoxydeerdwordt.
Vooral inhetnoordoostelijkdeelvandeze plaskomtgele baggerdirect opde
bodemvoor.Doordegolfslag,diehier steedshet sterkst is.wordtdeplas
hier steedsverdiept.De zwartebaggerkomtinstillehoeken (jachthavens)en
inhetwestelijkedeeltotafzetting.
4.Erosiegebioden.
Daarwaargeenzwartebaggeropdebodemvandeplassenaanwezigisheeftmen
waarschijnlijkmeteenerosiegebied temaken.Bijgolfslagwordthierdeplas
steedsverdiept enwordt eendeelvanhet lossebodemmateriaalopgenomenen
afgevoerd.Inhetalgemeenwordtditsteedsmoeilijker daaropveleplaatsen
inhet erosiegebied eenvrijdichtdekvanschelpenvanDriehoeksmosseltjes
debodembedektenverdere erosiebelet.
Opfig.6hebbenwemet eenstippellijndit erosiegebied aangegeven.
Verdertreedt ookoveralindestroombanen,waar zichdemolmgatenbevinden
erosie inmeerofmindere mateop.Ookopbijlage 4blijktduidelijkdatdit
dediepste plaatsenvandePlassenzijn.
5.Devormingvanmolmgaten.
Molmgaten zijnscherpbegrensde j$à1mdiepe,betrekkelijkekleinekuilenin
de bodemvandeGrote Poel.Wehebbendeindrukdat zevooralvoorkomen achter
oudeveenribben.Derandenvaneenmolmgatwordenmeestalgevormd doorhard
restveen.
Overdevormingvandezegatenismenhetniet eens.Men spreekt
overhetonderwaterverschuivenvanhetveen,waardooropeningenkunnenontstaan.Bijwarmweer enwanneerhet piaswatereenhoge^cereiKt'kanditdoor
gaaontwikkelingplaatshebben.Somsrakenzogehele stukkenveenlosvande
bodem.Wijmenenwel,datditdevoornaamste redenis,datrestveenvande
bodemvandeplassenverdwijnt.
Bijwarmweer (inJuni)kandeinhoudvaneenmolmgat sterk &aangisten
(foto2, afb. 11).DoordegasontwikkelinggebeurthetWel,dat,wanneermen
erinkomt-metdebaggerbeugel,plotseling zoveelgasopstijgtdatdeinhoud
vanhetmolmgat geheelofgedeeltelijknaarbovenkomt.Molmwordt onderwater
zelfookwarmbijwarmweer.Baggergeeftveelmindergasenblijft ookkoud..
Het isdanookzaakde inhoudvandemolmgaten ervóórde zomeruittehebben.
Baggerkanmendegehele zomerwinnen.
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