-2De afvoer van vast vuilnis heeft plaats naar
een stortplaats buiten de gemeente, waar het met slib
of aarde wordt afgedekt.
De directeur van gemeentewerken te Aalsmeer
maakte de volgende aantekening bij de beantwoording
van de vragenlijst:
Afgezien van de finontieele bezwaren wordt hot
in deze gemeente hoog tijd, dat riolering en
zuivering grondig worden aangepakt. De strijd tegen
vervuiling lijkt op hot ogenblik vrij hopeloos.
Deze gemeente is zeer moeilijk door middel van
riolering te bereiken, door haar zeer excentrische
bouwwijze en door de vele sloten, vaarten en plassen,
7 alsmede door de lage ligging van vele percelen. M.i.
is de slechte stedebouwkundige voorlichting ton plattelencie en de onnadenkende regeling van uitbreidings7 plannen reeds noodlottig geworden en zal betere tochnische outillage en betere technische voorlichting een
eerste vereiste zijn, om tot verbetering te komen.
Het wordt m.i. in politieke Colleges ten plattelande
te weinig beseft, hoe hier de goedkoopste oplossingen achteraf de duurste blijken te zijn»1
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-3Geme ent o: BEEMSTER
Inwoners:

530

Fabrieken: 2 Zuivelfabrioken.
Waterleiding:
Provinciaal Jaterlaidingbedrijf Noordholland.
15.5 dor percelen is niet aangesloten.
De gemeente Beemster omvat het grondgebied van
het waterschap de Beemsterïi. Daar het hier gaat om
een voor dit onderzoek zeer interessant watergebied,
willen wij deze polder ietwat uitvoeriger behandelen.
Reeds in de inleiding tot dit gedeelte van het
rapport noemden wij de Beemster als prototype van een
landelijke gemeente met alleenstaande boerderijen,
langs de hoofdwegen, hier en daar linthehouwing en met
enkele dichter bebouwde contra (Zuid-Oost Beemster;
Midden-Beemster). Op de kaart, die als bijlage 2 bij
Map 7 is gevoegd, is de bebouwing schematisch aangegeven Voorts kan men daarop de ligging van de twee
Zuivelfabrioken zien. De punten 1 - 22 geven de plaatsen aan, waar op 22 Juli 1937 watermonsters uit de
sloten werden genomen. De resultaten van dit onderzoek worden in de later volgende tabel weergegeven.
Riolering:
bestaat in de Beemster zo goed als niet;
slechts 44 percelen zijn aan een riool aangesloten.
Een voordeel is dit overigens niet, daar het water uit
dit riool, evera1s het afvalwater van de alleenstaande boerderijen, in het poldcrwater wordt geloosd. Het
water in de Beemster is dan ook in vrijwel de gehele
polder zeer sterk vervuild. Het faecale en huishoudelijko afvalwater is hiervan niet de enige oorzaak. Er
zijn 2 zuivelfabrieketi, én in Midden-Boemster, en
in het Jostelijk deal, die beide hun afvalwater in de
polder lozen. Vooral de toestand van het water rondom
de fabriekte Midden-Beemster is zeer slecht. Oorzaak
hiervan is, behalve de zuivelfabriek, ook het afvalwater uit de woningen.
Men heeft op enige afstand van Midden-Boemster in
een sloot langs de Middenweg een klein electrisch gemaal geplaatst, dat nu en dan verversingswater in de
richting van Middon-Beemster pompt. Janneer dit gemaal
werkt is de toestand te Midden-Beemster boter.

(Op 2 Juli 1936 werd in een sloot hij de fabriek een
watormonster genomen. Dit bevatte 13 vorzadiging aan
zuurstof, 740 mg chloor per liter, veel ammoniak).
Den derde belangrijke factor, die bijdraagt tot
de vervuiling van het water in de Boemster, is de aanwezigheid van de vele gasbronnon. In het hoofdstuk, dat
deze in hot bijzonder behandelt, is daarover reeds uitvoerig bericht, zodat we hier kort kunnen zijn. De Boem-
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ster bezit 815 gasbroninstal1atieS, die alle voortdurend hoeveelheden zuurstofloos water in het polderwater brengen, voor een deel ook leveren zij water van
hoog zoutgehalte. Hierdoor neemt de zel±'reinigingscapaciteit van het water zo af, dat zelfs kleinere hoeveelheden afvalwater niet meer verwerkt kunnen worden
en tot stank en andere onaangenaamheden aanleiding
gaan geven.
Deze armoede aan zuurstof is overigens ook oorzaak,
dat het op andere plaatsen veelal hinderlijke flab en
kroos in de poldersloten van de Beemster maar in zeer
geringe mate voorkomt.
De Beemster heeft 3 gemalen die het overtollige
polderwater in de Ringvaart uit siaan;
een electrisch gemaal bij de Rijp;
een dieselgemaal bij Oosthuizen;
een stoomgemaal bij Beets.
Des zomers, ook in droogteperioden, moet nu en
dan water worden uitgeslagen, hetgeen dan gewoonlijk
door middel van het electrische gemaal geschiedt. Dit
overtollige water. is afkomstig van de vele gasbronnen.
Dit demonstreert wel duidelijk de grote invloed, die.
de gasbronnen ook op de samenstelling van het polderwater moeten hebben.
Den oude visser deelde ons mede, dat het water in
de Beemster ca 40 jaar geleden heel wat beter was. Er
was toen zeelt, snoek en witvis aanwezig. Sedert dien
zijn de gasbronnen gekomen en daarmede is successievelijk de visstand achteruit gegaan, zodat nog slechts
zeer weinig vis in de Beemster te vinden is. Ter illustratie diene, dat de 11 percelén, waarin de Beemster
is verdeeld, vroeger f.25.- perperceel aan vispacht,
thans slechts f.3.- per perceel, opbrengen. In een geheel seizoen worden b.v. met het schakelnet ca. 15
karpers gevangen in de gehele polder en wel in hoofdzaak in de buurt van fort Nekkerwég (Zuid-fest) en bij
de inundatie sluis onder Furmerend, op welke plaatsen
de kwaliteit van het water nog tamelijk goed is te noemen. Het water in de Ringvaart wordt onmiddellijk
slecht van kwaliteit als de gemalen werken. Bij de laatste vorstperiode (December 1937), zou intussen gebleken zijn, dat in het Zuid-Destelijk deel van de polder
toch nog vrij veel karper zit.
Baar opgaven van 1937.
Tot slot laten wij hieronder een overzicht volgen
van de uitkomsten van een onderzoek van 22 monsters
oppervlakte-water, genomen in de Beemster op 22 Juli

1937.
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Monster i Plaats van Monster- iater- Zuur- Zuur- Chloor- Methyleanmg/l. blauw reTemp. stof stof
nening
No
ductieOC
mg/l. verzat
proef
dig.
perc.j

2.

3.

Noordhollandsch
kanaal. Zuidzijde

20,5

6.E3

Noordhollandsch
naal bij Spijkerboor
Zuidersloot kruispunt met iidenweg

20.0

9.63

17.0 1 0

4.

Zuidersloot, kruispunt met Nekkerweg 117.0

0

5,

Oostersloot, kruispunt met Volgerweg

0.63

rel

Ringvaart, kruispunt met Kwadijkerweg
~ 20.0
Beet sersloot ,kruispunt met Rijperweg 117.0
Draaioordersloot,
kruispunt met Middenweg
17.0
Tegs1oot,voorby Ryperweg,links v.d,
ivfiddenweg
117.0
Jispersloot ,Kruispunt Ryporweg
118.5
Middels loot, Kruispunt met Jisperweg, 1.0
Jesters1oot, Kruispunt Ryperweg
19.0
Ringvaart by elec118.0
trisch gemaal
Micideisloot achter
electr.gemaal
18.5
Overloopgoot water
van een gasbron
achter elect. gemaal 13.0

7.
EL
9.
10.
11,
12.
13

17.5

970

een ontcl euring

106 1180

in 36 uur

0 1040

onmiddellijk ontkleurd.

0 1700

in 15 uur.

76

6.5 il 1240

in 3x24
uur

4.71

52

600

in 36 uur.

0.16

1.7

1020

in 15 uur.

ts

0 i 1100

in 15 uur

3.97

4].

900

in

36 uur

4.77

51

1150

in

36 uur

0.19

2

1000

in 20 uur

3.67 1 39.5

1400

in 15 uur

0.05

0.5

1100

in 15 uur

0.32

3.4

1100 iin 15 uur

0.05 1

0.5

1450

i geen ont-

kleuring.
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0fl St er

La.

Plaats van Lonsternemin:

pater
Temp.
oC.

Go s th u i zo r sla o
Kruispunt met ormer
weg
19.5
PLingvaart bij Zchermerhomerweg
11 19.5

1E.
19.

22,

Jispersloot,kruispunt met Vrouwonweg

17.0

Schenïierhornerwegsloot,kruisunt met
IZiddenweg

17.5

Ujtsla'yater stoomgemaal
17.5
Oosthuizersloot,
kruispunt met
Nekkcrwe'
19.0
Zh clectr. emaaltie
aa deiZiddriweg
(laagste zijde)
17.0

Zuur- Zuur- Chloor I-Iethyleen
stof stof ver- mg/1. blauw reductiemg/1. zadig.
proef
perc.

in 20 uur

13.00

11~2

7.29

79.5

1100

i in 3x24
uur

3.01 31,2

140

in 3x24
uur

1.9

1 360

in 1X24
uur.

13.2

360

i in 15 uur.

0.90 j ,

9.7

500

in 20 uur.

0

0

720 tin 15 uur.

1 0.1
1.26

-7Oeme ent e: BEVERbIJK
Inwoners: 20700.
De voormalige gemeenten Doverwijk en Jijk aan Zee
en Duin zijn op 1 Mei 1936 verenigd tot een nieuwe
gemeente Boverwijk. Het aantal inwoners der voormalige gemeente Iijk aan Zee en Duin bedroeg ruim 9300.
Riolering:
Ongeveer 60) van de percelen in deze gemeente zijn
aangesloten op een riolering. Men heeft hier het geraengde systeem. 1-lot faecale en huishoudelijke afvalwater wordt in beorputten geloosd, die via ovorstorten met dc riolering in verbinding staan. De rio1ei
monden uit in de Haven en in de Pijp (zijkanaal A),
dat met het Zoordzoekanaal in open communicatie staat.
In het voorjaar 1931- is besloten tot vernieuwing
en uitbreiding van het rioleringsnct en de stichting
van een rioolwaterzuiveringsinrichting. Voor deze
werken, waarvan reeds enkele onderdelen voltooid zijn,
is de financiele medewerking van het werkfoncls 1934
verkregen, Met het R,I.Z.A. is voor de oplossing van
het rioloringsvraagstuk nauw samengewerkt,
Jaterlo idin:
Ongeveer l
van de percelen zijn niet aangesloten
aan het Provinciaal Jatcrleidingnet.
Fabrieken:
3 wasserijen,
3 melkinrichtingen,
1 abattoir,
6 conservonfabrieken,
1 oliefabriek,
1 chemische fabriek,
2 visverwerkende fabrieken (puf),
1 superolfabriek
1 cacaofabriek.
Zij lozen op enige uitzonderingen na, die direct in
een waterioop lozen, hun afvalwater in de riolering.
In Beverwijk wordt bijna al het rioolwater geloosd in
de Haven en in het vaarwater De Pijp, die daardoor
in sterke mate vervuild water bevatten. Het afvalwater
van het bedrijf der N.V.Chemica en enkele andere fabrieken bevat stoffen, die het water sterk agressief
maken t.o.v. ijzer. Schippers, die geregeld ligplaats
hebben in de haven, schrijven de aantasting van de
scheepswanden toe aan c.Ie vernielende werking van het
havenwater.
In het bijzonder in de zomermaanden kan een stankverspreiding worden geconstateerd, waarvan met name in
cie omreving van de haven ernstige hinder wordt ondervonden. Er wordt geklaagd over misselijkheid, hoofdpijn e.d. Jij hebben hier een typisch voorbeeld van
hetgeen we in de algemene inleiding reeds aanduidden
als niet direct aanwijsbare schade aan de volksgezondheid. De mensen lijden weliswaar niet aan bepaalde
ziekten, doch gevoelen zich dikwijls onbehaaglijk in
algemene zin. De Haven te Deverwijk staat via de Zwaai-

haven in verbinding met de Pijp, die als zijkanaal
A in het Noordzoekanaal uitmondt, /ij];anaal A is zeer
sterk vervuild, waarvan de cyfèrs in het onderstaande
staatje een indruk mogen geven, doch deze vervuiling
heeft op het 1'Joordzeekanaai met zijn grote waterberging slechts een zeer geringe invloed (zie rapport
Noordzeekenaal).
CD
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Datum

Ternpopp
OC

)-5-'36
'36

9-'3n
t

10,2
18.5
23.0
19.0
20,

'ï1empbodern

ii.ni1.
p.±t JJ
Noordzeekariaal.
0dj

cpp4

J-i

Oe
Cl'oop
ho dem rng/i

102

62

1.3

0

94
0

3550

230
1E,4
20, 4

0
20
0

0
7
0

4300
3600
i400

6O

Cl' bodem
mg/l
4000

3550
4250

-

3600

4400

Nethyleenblauw wordt gewoonlijk onmiddellijk ont
kleued In het elgenioen ie geen of weinig zuerstof aanwezig; dikLjls bestaat een belangrijk
ursUoftekort.
Op 15..1136 had het water een belangrijk 0-•gehaite, Dit
moet worden verklaard uit de zeer sterke rgcnval en de
tengevolge deervan optredende vervorsing, in de periode
onmid dcl lijk aan de mons tornening voorafgaande.
Bij het Ahattor to Devcrsijk is een zuiveringsir±richting sanerzig, bestaande uit een voorreiniging, een
actief-siib tnstalletie volgens Kessener en een nareiniging.
Na de voltooiing vexi do
vorengeiioeindo werken zal
het gezuiverde rioolwater geloosd worden in de ringvaart.
Op het strend onder de p:emcento Heemskerk. dat abusievelijk als het strand van Iijk aan Zee (gen(1,erite
everwijk) ple.gt te worden aangeduid, berinden zich des
zomers een lange reeks houten huz saus (tot Bakkvm toe
die van Mei toe Se'etembor bewoond worden door ca 2000
personen. De ±'aecalidn worden hier in vaten opgevangen,
die elke dag door de bewoners in daartoe in het strand
gegraven kuiJ.cn worden gestort, Het komt ons voor, dat
deze wijze ven faeoalin-verw jdenirg tot minderarenste toe stnr1den nanle rding zou kunnen geven,
In Beverwi jk bestaat een geme ent olijke vuiJnisop
haatdenst In 1926 is een ncuere vuilnisbelt aangeloed,
die aan het vaarwater de Pijp is eiegen Ilel: vuil
wordt in moderne ges'oten 'riïaiisaWo' s langs de huizen
verzameld en naar de belt g etrans TTorteord,
Naar gegevens l93k

-9Gemeente: C:STRICU (Zuid-Eakkum)
Inwoners: 7525
Riolering:
Gedeeltelijk. Ga 1/5 deel der gemeente aangesloten.
Ga 1/10 deel gemengd systeem; overigens sept ic-tanks.
Lozing in het poldorwater.

Zuivering sinstallaties voor rioolwater:
Twee particuliere zuiveringsinrichtingen te J3akkurn aan
de duinkant, 66n bij Provinciaal Ziekenhuis Duin en
bosch, en é n voor Koloniehuis St.-Anthonius, Heerenweg,
Jeugdhuis N.V.V. en S.D.A I P., Jeugdherberg Koningsbosch ;•
Fabrieken:
1 Gasfabriek, lozendc direct in het polderwater en 1
zuivelfabriek, lozende via septictank en gcmeenteriool
in het poldorwater.
atei1ejc1i ng:
Provinciaal T[atcrloidingbodrijf Noordholland.
Ga 5 niet aangesloten.
Drijvend vuil:
In poldersloten oendenkroos en rioolvuil.
Bij gemis aan een zuiveringsinrichting voor het
rioolwater wordt het polciorwator sterk vervuild. Iïet
de meeste spoed wordt echter gewerkt om voor de gehele
gemeente een bestaand rioleringsplan doorgevoerd te
i'ICfl mat een zuiveringsinrichting volgens plannen
van het R.I.Z I A. Inmiddels is men met de uitvoering van
de centrale riolering begonnen.
Naar gegevens 1937

-lOGeme en te: EDAM-VOLENDAM
Inwoners: 8728.
EDIJ1 op zich zelf zoU niet afzonderlijk besproken behoeven te worden wanneer niet tot deze gemeente behoorde het dorp VOLENDAM.
Dit dorp vormt een proto-type van verregaande
watervervuiling, die bovendien endemisch typhus tot
gevolg heeft. Typisch is hier, dat het een conglomeraat vormt van de alleenstaande landelijke woning,
met het huisje boven de sloot. Ofschoon men twee gemaaltjes heeft gebouwd ter verversing van de Zuidpolder, heeft het in-werking-zetten van deze gemalen
z6 zelden plaats en is de waterverplaatsing zô ring,
ge
dat de vervuiling der waterlopen in Volendam zeer groot
is.
Naar gegevens 1937.
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Gemeente: ?s_GRAVELAND
Inwoners: 1502
Riolering:
Alleen aanwezig voor afvoer van het hemelwater van
de weg door het dorp. Lozing in 's-Gravelandsche Vaart.
Zuivering sins tal lati es
voor rioolwater:
1 bij de Kininefabriek langs de Gooische Vaart onder
contrôle van het R.IIZ.A.
Fabrieken:
Vele wasserijen. Lozing in 's-Gravelandsche Vaart,
Kininefabriek (zie boven).
Jaterleidi ng:
Gemeente Jaterleiding 's-Graveland. Alle percelen aangesloten, een paar verafgelegen percelen uitgezonderd.
Drijvend vuil:
Dit komt in de 's-Gravelandsche Vaart wel voor. In
's-Graveland zijn as en vuilniskuilen, waar de inwoners
huisafval kunnen inwerpen. Deze kuilen worden van gemeentewege regelmatig leeggehaald. Aan de andere zijde
van de 's-Gravelandsche Vaart (Koninginneweg en Emmaweg) in de Gemeente Kortenhoef, is de toëstand hetzelf de. Ondanks ophaaldiensten voor vuil, komt afval in
het water terecht.
Invoering van een algehele riolering is hier onmogelijk te maken met het oog op de hoge kosten, de laaggelegen terreinen en huizen, waardoor een behoorlijke
afvoer niet te krijgen zou zijn. Voorts zou onmogelijk
zijn aan te wijzen of te vinden een plaats, waarheen de
riolering zou moeten worden Leleid. Sedert de Taterlei_
ding hier in 1911 is gekomen, komen besmettelijke ziekten niet meer voor. De Ts_Gravelandsche Vaart is zeer
sterk vervuild, door het afvalwater van de wasserijen.
Stank treedt veelal niet op, omdat het leven van microorganismen onmogelijk wordt gemaakt door de chemicaliën
(alkali, chloor, enz.) uit het afvalwater. Biologische
zelf reiniging heeft dus ook zo goed als niet plaats.
Maatregelen tot het tegengaan van deze vervuiling
zijn in voorbereiding.
iiaar gegevens 1937
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-121
Gemeente: HAA
Abbene si
Inwoners: 30.456

(Hoofddorp, Nieuw-Vennep,

Riolering:
Plaatselijk geriöleerd zijn de dorpen Zwanenburg met
ca. 250 percelen, Badhoevedorp met ca 300 percelen,
Hoofddorp met ca 300 percelen en Nieuw-Vennep met ca
75 percelen. Gemengd systeem. Geloosd wordt in polderwateren Het maken van zuiveringsinrichtingen is in
voorbereiding.
Fabrieken t
Een wasserij te Zwanenbirg.
Waterleiding:
Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland. 95%
aangesloten.
Zweminrichtingen:
Twee open zwembaden. Mn te Zwanenhurg; dit is een gegraven zwembad gevuld door welwater, en 66n te Hoofddorp
in de Genievaart.
Drijvend vuil:
Hier en daar in geringe mate.
Vervuilde wateren in de HaarlernrierrneerpOlder zijn:
enkele sloten in het dorp Zwanenhurg, vooral de sloot
langs de Ringdijk in het Noorden van de polder.
Enkele sloten in Hoofddorp.
Enkele sloten in Nieuw-Vennep.
Bermsloot en gedeelte Spieringtocht Vijfhuizen.
Sloot langs Oude Kruisweg en gedeelte Spaarnetocht.
Bermsloot bij Hillegommerdijk.
Sloot bij de Sloterweg.
Enkele sloten bij de Lisserbroek.
Sloot te Abbenes.
Enkele sloten in het Noord-Oostelijk gedeelte van de
polder ter hoogte van het dorp Sloten.
Naar gegevens 193$

-.13 Gemeente: KOEDIJK
Inwoners: 1936
Riolering:
Niet aanwezig. Alles gaat in de achtersloot, lopende
langs het dorp. Een gedeelte van het huisvuil gaat in
het Noord-Hollandsch Kanaal. De wijk St.Pancras (Gem.
Koedijk) loost zoveel mogelijk
op sloten.
CJ
Wat erleidi ng:
Provinci aal Waterleidingbedrijf Noordh ollaxid.
99% is aangesloten.
Drijvend vuil:
In de achtersloot en enkele doodlopende sloten. Broedplaatsen van muggen.

Een ophaaldienst van huisvuil bestaat tot nu toe
niet, doch het Gemeentebestuur is doende, met medewerking van Gedeputeerde Staten, een dergelijke dienst in
het leven te roepen. Zodra deze dienst functionneert,
zal wellicht 6én bron van waterverontreiniging hebben
opgehouden te bestaan.
De sloten in K'oedij1k in de bebouwde kom zijn zeer
sterk vervuild.
Koedijk is het prototype van een landelijke Gemeente, waar alle omstandigheden een watervervuiling in de
hand werken, zonder dat van gemeentewege hiertegen veel
wordt gedaan.
Dergelijke toestariden komenaan de rand van vele
grotere gemeenten voor, waar men, in afwachting van definitieve bouw- of uitbreidingsplannen, die dikwijls jarenlang op zich laten wachten, de toestand laat bestaan
zoals hij was.
Naar gegevens 1937

-14Geme ent e: KORTENHOEF
Inwoners: 1955
Riolering: Geen
Fabrieken: 7 1asserijen, lozende in openbaar water.
aterleiding: Provinciaal 7Jaterleidingbedrijf Noordholland. 3% niet aangesloten.
Zweminrichtingen: 1 open zweminrichting îBadhuis de
Zuwe ?, liggende in de plas "de Wyde Blick"
De 's-Gravelandsche Vaart is vervuild. In Kortenhoef is geen riolering, geloosd wordt in de sloten, wat
echter geen aanleiding tot ernstige vervuiling geeft.
Alleen uit het gedeelte nieuwbouw (bij 's-Graveland) komen wel klachten over slootvervuiling. Men overweegt om
daar riolering te ma1n en het effluent te voeren over
een stuk land, begroeid met rijshout (bevloeiing). Riolering is moeilijk te maken voor de gehele gemeente, omdat men niet weet waar te lozen. De 's-Graveland.sche
Vaart ligt hoger dan de omringende landen, De vuilnisafvoer in Kortenhoef heeft plaats naar gaten achter de
huizen, voor zover betreft het oude dorp, in de nieuwe
wijk wordt het opgehaald door de Hilversumsche Gemeentereiniging. Een en ander (ook vuil van Hilversum en van
Ts-Graveland) wordt gestort op een groot stuk idrassig
land in IÇortenhoef (bocht weg 's-Graveland-Kortenhoef).
Het wordt ca 3 a 4 m hoog gestort. Landaanwinning.
Haar gegevens 1937

-15Geme ent e: LAND SMEER
Inwoners: 379
Riolering:
Is zo goed als niet aanwezig, Slechts 30 percelen in
het Zuidelijk deel der gemeente zijn aan een riool aangesloten, Het riool is verbonden met een septic tank,
die zijn effluent loost in het polderwater van Waterland,
Waterleiding:
Op 5% na zijn alle percelen aangesloten aan het Provinc.iale Noordhollandsche Waterleidingnet
De gemeente Landeer is in een zeer langgerekte
vorm gebouwd (lintbebouwing). De woningen staan langs
de hoofdwegen ) waarlang
s ook brede sloten lopen, die
met het polderwater van Waterland in open verbinding
staan. De wegs].oten zijn Vrij breed, doch zeer ondiep.
De bodem van de sloten is bedekt met een dikke
laag stinkende modder. In de gehele gemeente treft mèn
eendenhouderijen aan. De geur van het voer (puf, mosselen, enz,) 3 dat dit gevogelte wordt toegediend, mengt
zich met de stank van het water in de sloten, die gedeeltelijk ook veroorzaakt wordt door de rotting van
in de slotep gedeponeerde voederresten.
Het geheel geeft de indnk van sterke vervuiling.
De beVolking werpt dikwijls allerlei huisvuil in
het water, zIat men bij werking van het gemaal van het
Hoogheemraadschap Waterland nu en dan veel drijvend
vuil zich in do richting van dit genaal kan zien bewegen. Gedeeltelijk is het vuil ook afkomstig uit aangrenzende geme enten,
1-let huishoudelijke en faecalo afvalwater wordt
veelal in de sloten geloosd; terwijl privaten boven de
slootvoorkomen, Duremeester en Wethouders nemen hiertegen, voor zover de financiëele draagkracht van de betrokken en dit toelaat, wel maatregelen.
Er bestaat een vuilnisophaaldienst. In 103 gezinnen wordt hot vaste vuil opgehaald. in vele andee
gevallen wordt hot vuil door de betrokkenen zelf, op
eigen erf, begraven ter grondophoing of grondverbetering.
Naar gegevens 1937

-16Gemeente: NIEUÏER AMSTEL (Amstelveen)
Inwoners: 14312
Riolering:
Aanwezig. Ca 751/1' aangesloten. Faecalin en huishoudwater op soptic-tanks met overstort naar gemeenterioo1
Hemelwater direct op geriieenter±ool. Lozing in de ringvaarten of tochten van de polders. In de jongste uitbreidingen in de Hiddelpolder worden de faeca1in
rechtstreeks door het hoofdriool afgevoerd naar een verzamelkelder. Overstort op een poldertocht.
Fabrieken:
1 Jasserij inBovenkerk loost in het openbare water, 1
zuivelfabriek, 1 abattoir en enige andere fabrieken
lozen via septie-tanks in het openbare water.
Jaterleid i ng:
Gemeente Taterleiding Nieuwer-Amstel (betrekt het water
van de Gem.ïJatcrleiding Amsterdam). Gedeeltelijk Provinciaal Yaterleidingbedrijf Noordholland. Ca 10% niet
aangesloten.
Zwerninrichtingen:
1 open zwembad, ligt in de Amstelveenschen Poel.
Drijvend vuil:
1iet veel; voornamelijk kroos, dat natuurlijke vervuiling kan vormen.
De gemeente I\ieuwer Amstel werkt aan de uitvoering
van een groot rioloringsplan. Hierbij zal ook een zuiveringsinstal latie (waarschijnljj1 mechanisch-biologisch)
worden betrokken. De vorspreidheid van de bebouwing en
de betrekkelijk geringe kwantiteit maken het vraagstuk
moeilijk uitvoerbaar.
Hot rein houden van het water wordt bevorderd door
de waterhoeveelhoid, waarop geloosd wordt, zo groot mogelijk te houden.
Naar gegevens 1937

-17Gemeente: OUDER A1'1STEL (Ouclerkerk a/d Amstel)
Inwoners: 4532
Riolering:
Ga 1500 m, 200 percelen. Faecalin, huishoud- en hemelwater worden eerst in septic-tanks of beerputten geloosd. Deze putten storten over naar de riolering. Lozing op de poldersloten.
Waterleiding:
Gemeente 1'ater1eiding Amsterdam. Ga. 30% niet aangesloten.
Zweminrichtingn: 1 open zwembad in de Bullewijk.
Nagenoeg geen vervuiling door afvalwater, wel enige natuurlijke vervuiling door kroosgroei.
Naar gegevens 1937

IM
Gemeente: SCHAGEN
Inwoners: 3993
Riolering:
De bebouwde kom is gedeeltelijk gerioleerd.
692 percelen; gemengd systeem en hier en daar beerputten. De lozing geschiedt in de poldersloten. Er zijn
nog 362 tonnen.
Waterleiding:
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noordholland. l
niet aangesloten.
Zweminrichtingen:
Twee in het Schager viel.
Fabrieken:
1 Gasfabriek, lozende direct in de poldersloot, 1 destructor, lozende via een zuiverinsinrichting.
Drijvend vuil:
Kroos en rioolvuil.
Sterk vervuild zijn de 1eorsloot en de Nieuwstraatsloot; ditvorvuilde water staat in verbinding met de
Langesloot, waaruit het door een gemaal in het kanaal
naar Kolhorn wordt gepompt.
Vast vuil:
Dit wordt gestort op een rietbos; men graaft daar eerst
een sloot, stort deze vol met vuil en dekt d.t daarna
af niet de uitgegraven grond; dit systeem maakte een
zeer goede indruk; geen papieren, geen stank, geen vogels, geen vliegen.
Hier wordt ook de beer verwerkt tot compost.
Naar gegevens 1937

-19DE STEEEK (tussen Hoorn en Enkhuizen)
In dit gebied, bekend om zijn intensieve tuinbouw, vinden we grote groenten-veilingen (Grootebroek, Bovenkarspel en Hoogkarspel). In de kooltijd (SeptemberJanuari) worden er grote hoeveelheden kool vervoerd
naar en van de veilingen. Dit geschiedt voor een groot
deel langs de talrijke brede en smalle waterlopan, met
schuitjos. De waterlopen van de polder het Grootslag
worden in die tijd dan ook vervuild door koolhladeren,
die na enige tijd gaan rotten en dan stank verspreiden.
Verdere vervuilingsbronnen in de Streek zijn de
directe lozingen van afvalwater en faecalin uit de
huizen (privaten boven de sloot) en last not least de
gasbronnen. Van deze watervorvuilende oorzaken vormt
die door koolbladeren een z.g. seizoensvervuiling.
Een ophaaldienst voor vuilnis bestaat er practisch
niet. De polder }-iet Grootslag 7 is bijzonder waterrijk.
Het land wordt overal doorsneden door veelal Vrij brede
en diepe sloten. De watorhorging is groot en daardoor
is de vervuiling, door de genoemde factoren veroorzaakt,
dan ook niet sterk, vooral op enige afstand van de bebouwde kommen. De gasbronnen hebben ook in deze polder
een ongunstige invloed op het water, al is dan hier de
gunstige factor van een grote verdunning aanwezig. Volgens inlichtingen van de secretaris van de vissersvereniging het Grootslag is de vi.sstand in de loop van
de laatste dertig jaren achteruit gegaan, al is deze
thans toch nog betrekkelijk goed. Ook hier zal een samengaan van dit verschijnsel met de opkomst van de gasbron wel geen toeval zijn.
In het Zuidelijke gedeelte van het Grootslag (aan
de Zuidkant van de weg Hoorn-Enkhuizen) is het polderwater minder goed dan in het Noordelijk deel. Het Grootslag bezit twee gemalen, nl. een ten Zuiden van Enkhuizen en een in het Noorden bij Andijk.
In het algemeen wordt de Noordelijke machine voor
de bemaling van de polder rl- ebruikt. Dit heeft tot gevolg, dat het vuilere water uit het Zuiden naar het
schonere Noordelijke deel wordt verplaatst. 'Jellicht
zou hierin verbetering kunnen worden gebracht door de
bemaling meer met het Zuidelijke gemaal te doen plaats
vinden.
Gemeenten in het Grootsla
Inwoners Riolerinpi - Zvelfj
: dijk
niet
niet
437e
Elokker
2301
niet
niet
Bovenkarsp cl
3055
niet
niet
Gro otebroek
niet
i
not
4397
iloogkarspel
niet
1
2272
tTC1](
1280
niet
1
e Binnenij zend
\TerlJU
iliflg sterk.
naar gegevefl 1937
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Geme ent e: UIT GEE3T
Inwoners: 4009
Riolering:
600 P,ercelon van de 800 zijn aangesloten. Faecalin
in bocrputten met overstort, op de riolering aangesloten. Huishoudelijk en hernelwater direct in het riool.
De riolering loost voor het grootste gedeelte in de
Binnenmeer. Een klein deel loost in de Haven, welke in
verbinding staat met de Buitenmeer (Uitgeoster Moor).
De afvoer naar de Binnenmeer loopt via een septictank met overstort. De septic-tank wordt nu en dan gereinigd.
Het water in de Binnenmeer is vervuild, doch niet
in sterke mate. Het R.I.Z.A. heeft een plan ontworpen,
waarbij gebruik werd gemaakt van het iets hogere peil
van de Duitenmeer, 1-lierdoor zou het mogelijk zijn do
riolering door natuurlijk verval, met dit water door te
spoelen, waarbij het vuil in de Binnenmeer terecht zou
komen. Dit vervuilde water zou dan door het electrische
gemaal aan de Meldijk moeten worden uitgeslagen naar
het Uitgeester meer, 1-let plan is echter niet uitgevoerd
bij gebrek aan geld.
Van de niet aan de riolering aangesloten percelen
hebDen een aantal nog gierkelders.
Hot vaste vuilnis wordt gestort op een terrein, gelegen aan het Uitgeestormeer bij de Jachthaven, een
plaats,die niet zeer gelukkig is gekozen. Het Gemeentebestuur heeft dit ingezien en heeft dan ook besloten,
de vuilnisstortplaats te verplaatsen naar een terrein
aan de Lagendijk. In de wintermaanden werd vroeger een
gedeelte van het stadsvuil van Alkmaar eveneens o de
belt gestort, doch dit is in 1937 verboden.
De melksuikerfabriok te Uitgeest, die grote hoeveelheden niolkwei op melksukor verwerkt, loost een
rotbaar afvalwater. Dit geschiedt echter via con septic-tank. Het bdrijf werkt alleen ts zomers. Het gedeelte van de sloot, waaraan de fabriek ligt, is vervuild in de onmiddellijke nabijheid van de fabriek,
verderop niet. Men houdt de sloot, evenals de soptictank, door uitbaggeren zo goed mogelijk schoon. De sloot
staat in verbinding met de Binnenmeer.
Naar gegevens van 1938

-21Gemeente: UITHOORN (Tharnen a/d Amstel)
Inwoners: 3990
Ri al er ing:
Bij raadsbesluit van 14. October 193, No.125, is voor
het dorp Ujthoorn een rioleringsplan vastgesteld, waarvan een groot gedeelte reeds in uitvoering is. Uit de
nog niet gerioleerde gedeelten wordt het huishoud- en
hemelwater via overstortputten in sloten geloosd. De
faecalin worden gedeeltelijk via septic-tanks geloosd
in sloten en gedeeltelijk in een faecalinwagen verzameld. De straatkolken lozen op polderringsloten, zolang
een zuiveringsinstallatie, die in voorbereiding is, nog
niet gereed is.
Fabriek en:
Abattoir en Baconfabriek. Lozen gezamenlijk hun afvalwater, dat zeer rijk is aan rotbare stoffen, in een
sloot naast het slachthuis, die in verbinding staat met
de Ringvaart van de Thamerbinnenpolder, door middel van
een schuif, die gewoonlijk gesloten is. De sloot naast
het slachthuis ontvangt het effluont van een septic-tank,
waarin het afvalwater geloosd wordt. De sloot is zeer
sterk vervuild, doch wordt éân keer per dag leeggepompt
in de Amstel, terwijl vers water via de schuif vanuit de
Ringsloot wordt ingelaten. Plaatselijk wordt de Amstel
hierdoor in niet zeer sterke mate vervuild.
Lompenwasserij, die op de Amstel chloor en zeephoudend water loost. Abattoir, Baconfabriek en Lompenwasserij zullen in de toekomst op het gemeentelijke riool
worden aangesloten.
Teerfabriek Uithoorn; lozing van afvalwater in de
Amstel, waardoor wel resten teer en phenolen in het
Amstelwater geraken. Vroeger werd geloosd in de Ringsloot
van de Thamerbinnenpolder, waar dan ook nog oude teer
op de bodem zit (beschadiging van de visstand).
Jaterle iding:
Provinci aal Waterleidingbedrijf Noordh olland.
Alles aangesloten.
Zweminricht ingen:
Mn open zwembad in het Zijdelmeer.
De sloten in de gemeente Uithoorn in de bebouwde
kom zijn sterk vervuild. In de bebouwde kom worden zij
in verband met de uitvoering van het rioleringsplan gedempt.
Hot vaste vuilnis wordt in Uithoorn gestort op een
vuilnisstortpiaats, gelegen aan het Voongat in de omgeving van hot Zijdelmeor.!„"'.en stort hot vuil aan de rand
van het wter en dekt het daarna af met de bedoeling
land aan te winnen. Flot water in het Veengat wordt hierdoor verontreinigd.
liaar n,egevens van 1938
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-24-Gemeente: ;OPLMEFIVEER
Inwoners: 9576
Riolering:
Gedeeltelijk gemengd systeem, lozende in de poldersloten en in de Zaan,
Iaterleiding:
Alles aangesloten ) behalve 9 percelen.
Fabri eken:
3 wasserijen, 1 zuivelfabriek, 1 zeep- en chloorfabriek,
4 olieslagerijen, 2 cacaofabrieken, 1 meelfabriok. Het
afvalwater wordt gedeeltelijk op de Zaan, gedeeltelijk
op de poldersloton geloosd.
Wormerveer heeft gedeeltelijk nog tonnonstelsel.

370 tonnen.

Van de oudere woningen lozen de privaton nog op
de sloot (circa 300).
De na 1911 gebouwde wonînen, en die, waarvan de
tonnen zijn ingetrokken (4 400, lozen de privaatstoffen op septic-tanks.
iDe riolen lozen in de polder liestzaan; enkele op
de Zaan.
Het polderwater heeft verbinding met de Zaan en de
Hauernasche vaart door middel van 2 slujzen. Hierdoor
kan Zaanwater in de polder stromen, maar niet omgekeerd.
Het polderwater in de kom van de gemeente is sterk
vervuild, waartoe de zuivelfabriek, 2 oliefabrieken en
de wasserijen het hunne bijdragen; voor een deel ook
de zeepfahiek.
1-let gemaal
het Leven7î slaat overtollig polderwater uit op de Zaan; dat water komt voor een klein deel
uit de kom. Do gemeente beschikt over 2 kleine gemalen
(opbrengst rosp. 22 en 25 m3 per min.), die het vervuilde water uit het zuidelijk deel der gemeente uitslaan
op de Zaan, wanneer dit nodig is.
Door een en ander is de Zaan plaatselijk vervuild.
Het vaste vuil wordt gestort op een eilandje in de
Zaan, waar eveneens de beer in een botonput wordt bewaard en afgeleverd voor landbeme sting. Compostbereiding heeft niet plaats.
Aanleiding tot watervervuiling geeft deze stortplaats niet.
1 aar

gegevens van 1937
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-25Gemeente: ZAANDAM
Inwoners: 35,404
Riolering:
In een gedeelte van de Gemeente. Circa 000 percelen
zijn aangesloten. Gemengd systeem. Geloosd wordt in
openbare wateren.
Zuiveringsinstallati es
voor rioolwater:
Een inrichting bij het Gerneente-Slachthuis.
Fabrieken:
Diverse; lozen meestal via de gemeenteriolering naar
de waterloop, behalve het abattoir, dat over een zuivoringsinrichting beschikt,
Jaterleiding:
Provinciaal waterleiding Bedrijf. Bijna alle percelen
zijn aangesloten; circa 50 percelen niet of circa 0.6%
Znaminrichtingen:
1 open zwembad, liggende in de Voorzaan.
Drijvend vuil:
In het algemeen niet buitengewoon; in enkele waterlopen
zeer veel.
De riolen te Zaandam lozen in de poldersloten in
de oude stad, die dan oök zeer sterk vervuild zijn (b.v.
de Vaa:'t, met zijtakken de Papenpadsloot) . Zeer sterk
vervuild is ook de Oosterkattegatsloot (door het afvalwater van een zeepfabriek), die in verbinding staat met
de Voorzaan. Deze vervuiling is echter niet van grote
invloed op de Voorzaan. Vergeleken met het water in de
lager gelegen poldersloten, die zeer sterk vervuild zijn,
is het water van de Zaan zelf vrij goed te noemen. Uit
inlichtingen, verstrekt door de Opziener der Visserijen
te Zaandam bleek, dat de visstand in de Zaan in de loop
der jaren achteruit ging. Echter schijnt deze zich in de
laatste 2 jaar weer iets te hebben hersteld. Daarop kan
zeker van grote invloed zijn geweest de waterbeweging in
deze waterlopen en niet minder de graad van brakheid van
het water zelf (zie Verzilting map

6).

Laar gegevens van 1937
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Gemeente: AL}AAR
Inwoners: 31.773
Riolering:
In bijna de gehele gemeente.
Ca 100 percelen zijn niet aangesloten op de riolering.
Gemengd systeem, voor de reiniging van de faeca1in
zijn echter septic-tanks ingeschakeld.
Geloosd wordt in de openbare wateren (grachten, vaarten en kanalen).
Zuivering sinstallaties voor roo1water;
Bij het Gemeente-.slachthuis 1 installatie,
Fabrieken:
Diverse, lozende in gemeente-riool en in openbare
wateren,
aterleiding:
Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland.
Alle percelen aangesloten op ca 0,14% na.
Zwem inn cht ingen
1 open zwembad. Bassin niet in verbinding met openbaar
water.
1 overdekee zweminrichting.
Drijvend vuiU
Tamelijk veel, vooral in dode hoeken.
Vôôr 1911 had Alkmaar alleen tonnenstelsel. Na
1911 werd vergunning voor septic-tanks gegeven. Van die
tijd af is de rerontreiniging van de Alkmaarsche grachten toegenomen, hetgeen mede in verband staat met het
acs der bevolking sinds dat jaar. Tegenwoordig zijn
alle grachten vervuild, in het bijzonder de Kooltuin,
Zandersbuurt, Vischmarkt, Ropjeskuil, Lindengracht en
Oudegracht. De grachten in de binnenstad werken als
septic-tank ten opzichte van het erin geloosde rioolwater. De grachten staan in open verbinding met het Noordhollandsch Kanaal, dat echter niet sterk vervuild is
(plaatselijk heeft wel enige vervuiling plaats door een
zuivelfabriek),
De woonwijken ten Westen van het station lozen op de
Bergervaart. Het Gemeente-bestuur wil nog niet overgaan
tot zuivering van het rioolwater. (Zie jaarverslag
Ri.Z.A.l935). Wel is het Gemeentebestuur principieel
bereid een zuiveringsinstallatie in te schakelen, maar
acht uitvoering van dit plan met het oog op de financi'Dele toestand der Gemeente op dit ogenblik nog niet mogelijk. Om dezelfde reden is ook verbetering van het
rioolstelsel in andere delen der gem
eente thans onmogelijk.
Het water in de ]Dleekerssloot dat sterk vervuild was,
wordt ververst. Door middel van een pompgemaal wordt
verdunningswater in dc Bleekerssloot gebracht, terwijl
men een verbindingsgracht maakt van de Bleekerssloot
met de Molentocht,

-2De gracht om het Centraa1Ziekenhuis is enige jaren
geLeLen geheel gereinigd. Afdoende is dit o.i niet,
daar de oorzaken van de verontreiniging niet zijn opgrjhe ven,
Alkmaar is een typische oude vestingstad, waar de
uitbre:diri.g van de buitenwijken tot gevolg heeft gehad,
on toenemende ver\railing van de centraal gelegen
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Gemeente: ENKHUIZEN
Inwoners: ± 9.000
Enkhuizen is een voorbeeld van een oude Vestingstad met
sterke vervuiling van de graôhten. Het heeft een zeer
oude en primitieve riolering, waarvan weinig bekend is;
er ijn veel dfrecte lozingen van de huizen op de grachten, op enkele punten nog open goten.
Zeer sterk veivuild zijn de volgende grachten:
de Drie Banen, waarin drie hoofdriolen uitkomen;
het Spaansche Leger; de Staaleversgracht; en in mindere mate de Zuiderhavendijk.
Tussen de Zuiderhavendijk en de Drie Banen bestaat ondergrondse verbinding Het IJsselmeer staat in open
verbinding met de Zuiderhavendijk. Dit grachtje werd
vroeger veelal sterk verontreinigd met visafval. In de
laatste jaren is hierin evenwel een bevredigende verbetering gekomen,
Een der riolen kan door het openen van een schuif in
verbinding worden gebracht met het IJsSelmeer. Het
riool kam zodoende worden doorgespoeld, hetgeen van tijd
tot tijd geschiedt. Het vuile water, stroomt naar het
, het polderwater natuurlijk vervuild
Grcotslag, waardoor
wordt.
Enkhuizen heeft voor het merendeel nog een tonnenstelsel;
de verhouding tussen percelen met dit stelsel en met een
septic-tank is ongeveer als 6 : 1! Per jaar worden evenwel ca 50 percelen van watercioset en sept ic-tank voorziens De faecalin uit de tonnen worden naar enige bakken met turfmolrn gevoerd, die een eind buiten de stad
ir. het Noorden zijn gelegen. Hier worden zij tot compost
verwerkt, en in bepaalde jaargetijden grif aan de tuinders verkocht, die het met schuitjes afvoeren.
ton centraal rJoleringsplan van de stadskern dezer Gemeente is in bewerking. Op grond van de omstandigheid,
dat dit doel der Gemeente op een hellend vlak ligt, aflopende in roordwesteiijke richting, is het mogelijk
het afvalwater op natuurlijke wijze te laten afvloeien.
Iet het R.I.Z.A. wordt overleg gepleegd omtrent de zuivering van dit afvalwater.
r gegevens van 1937
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MIM
Gemeente: HAARiM
Inwoners: 137.504
Riolering:
In bijna de gehele gemeente. Lozing in het Spaarne en
vaarten en grachten. Een plan tot verbetering der riolering is gereed. Binnenkort zal met de uitvoering van
het plan worden begonnen. In principe is besloten tot
reiniging van het rioolwater.
Fabrieke n:
Diverse; bijna alle lozen in gemeenteriool. Enkele lozen rechtstreeks in openbaar water (Spaarne enz.),
T;Jaterleiding:
Genie ent eaterleiding Haarlem.
Alle percelen aangesloten.
Zweminrichtingen:
3 Open zwembaden, gevoed door opgepornpt welwater.
1 Gesloten bad.
Drijvend vuil:
Voornamelijk rioolvuil. In het voorjaar gasontwikkeling,
daardoor komt vuil opdrijven van de bodem.

Haarlem heeft: 1, tonnenstelsel,
puttenstelsel,
gemeente-riool.
Afschaffing van 1. en 2. zou jaarlijks ca 40.000 1-iL
faecale stof meer in openbare wateren brengen. Het
R,I.Z.A, heeft in 1933 de grachten onderzocht; alle
grachten bleken sterk verontreinid. In het bijzonder
zijn verontreinigd: Zomervaart, Spaarne, Burgwal, Nieuwe Gracht, Brouwersvaart en Leidsche Vaart in de stad.
In Spaarndam staat een stoomscheprad-gemaal, dat het
water uit Haarlem aanzuigt. Dit moet de grachten tevens
verversen.
laar gegevens 1937
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Gemeente: HOORN
Inwoners: 12.770
Riolering:
In de gehele gemeente aanwezig.
Hoorn beschikt over een goed spoelsysteem. Water
van liet IJsselmeer wordt door de keersluis bij de Oude
Doelen (Binnenhaven) ingelaten; het doorloopt achtereenvolgens de Oude Doelen, de Karperkuil, de Vollerswaal en de Turfhaven.
Aan het einde daarvan kan het door een afsluiter in het
hoofdriool van de stad binnenstromen, zodra het rioolgemaal aan de Westerdijk gaat malen. Door dit aldus
toegelaten verversingswate' wordt het hoofdriool geheel doorspoeld, teri\Tijl de nevenriolering via schuiven
op poldersloten is aangesloten, zodat 6n sloot 6n riool
worden ververst. Dit is onbeperkt mogelijk geworden,
doordat uit het IJsselmeer water in de polder kan worden ingelaten. Het genoemde rioolgemaal slaat het verdunde rioolwater uit op het IJsselmeer, dat een dusdanige zelfreiniging heeft, dat geen grote verontreiniging
optreedt.
Een tweede grote inlaat voor verversingswater bevindt zich op het zuidelijkste punt van de Oude Doelen;
hierdoor wordt, via verdeelschuiven het rioolstelsel van
het zuidelijk gedeelte van de stad doorgespoeld en eveneens door het rioolgemaal aan de .Iesterdijk uitgeslagen.
Bij de Oosterpoort is een tweede rioolgemaal, dat
geheel automatisch werkt en dat het rioolwater van het
nieuwe gedealte der stad benoorden de Enkhuizer spoorlijn en beoosten de Draafsingel wegpompt door een buitendijks gelegen sloot naar het IJsselmeer. Deze sloot
bevat onverdund rioolwater, doch veroorzaakt geen hinder,
daar dit gedeelte niet bebouwd is.
De ligging van het zwembad aan het Hoornsche Hop is
niet gelukkig gekozen.
Naar gegevens 1937
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Gemeente: MEDEMBLIK
Inwoners: 4250
Riolering:
Ongeveer 500 percelen zijn op een riool aangesloten;
dit loost in het Achterom.
Fabrieken:
1 Gasfabriek, 1 wasserij, 1 verf- en vernisfabriek.
Drijvend vuil:
In Achterom en Aïestergracht, hoofdzakelijk kooibladen,
afkomstig van 2 groenteveilingsverenigingen.

Het Achterom is buitengewoon sterk vervuild. In het
Ambacht de Vier Noorderkoggen is een inlaatduiker in de
Westerhaven te Medemblik. Daardoor wordt voortdurend water uit het IJsselmeer ingelaten in hèt Achterom en
stroomt vandaar, het vuil medevoerend, in de Vier Noorder Koggen binnen,
Het vaste vuil wordt op een vuilnisstortpiaats drassig weiland, gedeeltelijk omdijkt - gestort, waardoor land wordt ?gewonnen .
Deze stortplaats ligt ver buiten de bebouwde kom; men
heeft ernaast een woonwagenkamp gemaakt, hetgeen de
hygiëne van de bewoners niet ten goede komt.

Aaar gegevens 1938

Gemeent e: HAARDEN
Inwoners: 717
Riolering:
Gedeeltelijk. 1390 percelen aangesloten.
Geloosd wordt overstort-, huishoud- en hemelwater;
faecaliën niet. In het oude gedeelte van de gemeente
zijn de percelen voorzien van beerputten met overstortputten, beide voorzien van bochten. De overstortputten zijn aangesloten op het gerneenteriool. Elke
leiding is op eigen terrein voorzien van een contrôleputje met stankafsluiter, rooster en een verdiepte bodem. In de nieuwe wijken zijn alle percelen voorzien
van septic-tanks via contrôle-putje op gemeenteriool
aangesloten, Afvoer hemeiwater wordt afzonderlijk aangesloten op de riolering, eveneens via contrôle-putje.
Geloosd wordt in de Vestinggrachten; Bussummervaart,
Galgesloot en het verlengde daarvan, Karnemolksloot
en Muidertrekvaart.
Fabrieken:
2 IJasscrijen en 2 zuivelfabrieken, lozeie in het Openbare water,
:aterleiding:
Bussumse Jaterleiding, Gemeente Jaterleiding te TIJeesp
en Provinciaal faterleidingbedrijf Noordholland.
Ongeveer 3 niet aangesloten.
In de CTerrente Haarden is weinig water vervuild;
er is Vrij vee], goed vordunningswater aanwezig, afkomstig uit de omliggende polders. Vooral de Karnemej,k sloot
voert veel water een. Vervuild zijn: de Nagtglazensloot
en een gedeelte van de Bussummervaart. De Nagtglazensloot ierdt sterk vervui].d door afvalwater van de Gooische Stoomwasserij, De Nagtglazensloot loopt uit in de
Bussmorvaart ) die dan nog over enige afstand aanmerke],ijk veriId is. Vanaf het punt waar de Galgesloot
zich uitstort is een duidelijke verbetering van het water in de Bus summervaart merkbaar. In de Galgesloot monden verschillende riolen uit ) die ovcrst'twater van
septic-tenka aanvoeren. Van vervuiling is echter in deze sloot niets te bespeuren. De sloten in de omgeving
van Naarder zijn zanderijsloten. met schone zandige bodem. Zij ontvangen veel water van de hôger gelegen landen. Dit en vooral ook de schone bodem, draagt er toe
bij het water in zuivere toestand te houden.
Het vaste vuil wordt in Naardonnaar een vuilnisbelt
gebracht, een "olkomen droog terrein ? gelegen op enige
afstand van de bebouwde kom. Het vuil wordt hier op een
vrij hoge hoop gestort, nadat blik en steen eruit verwijderd zijn. Men steekt hier en daar de brand in het
vuil en laat het daarna een tijd lang aan zichzelf over.
De rest brengt men in een diepe gegraven voor, en bedekt het met het uitgegraven zand. Op deze wijze wint
men bouwland, waerop bijv. voederbieten goed gedijen.
1aar gegevens 1937
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Gemeente: 1YEE3P
De Gemeente ieesp heeft gemeend op de ingezonden
vragenlijst geen antwoord te moeten geven.
De volgende gegevens werden door eigen waarnemingen en informaties ter plaatse, verkregen.
etrekkelijk goede riolering is aanwezig. De percelen, gelegen aan de grachten zijn niet aan het riool
aangesloten, doch lozen direct in het water. De riolen
lozen in de Vecht en in de Teespertrekvaart, Daarnaast
zijn ook gesloten beerputten aanwezig. Er is een inlaatduiker, waardoor vanuit de Vecht water kan worden
ingelaten in de grachten en in een riool van zeer grote diameter, dat reeds in 1772 in de plaats is gekomen
voor de daar toen aanwezige en thans gedempte gracht
Dit riool en de Oudegracht krijgen het meeste water uit
de vervorsinsleiding, terwijl de Achtergracht, waaraan o.a, de zuivelfabriek Neerlandia is gelegen, weinig vers water ontvangt. (Vechtpeil is 0.15 m + N.A.P.-9
peil Weespertrekvaart (Amstelland) is 0.40 m + N.A.P.).
De grachten en het grote riool monden uit in het 3malweesp. iDit water komt dus in Amstelland en wel via
Smalweesp en Jeespertrekvaart langs Bijimermeer en Watergraafameer naar de Amstel. In het polderwater wordt
weinig geloosd; slechts een riool aan de Heerensingel,
dat hoofdzakelijk hemelwater afvoert. In de Bloemendalerpolder zijn enkele sloten vervuild.
Fabrieken te Weesp:
De zuivelfabriek Neerlandia, lozende in de Achtergracht.
Iviargarinefabriek De Va1k, gelegen in de Bloemendalorpolder, met de daarnaast liggende zeepfabriek.
Het afvalwater van deze fabrieken wordt door een riool,
waarin een eenvoudige votvanger is geschakold, geloosd
in de Vecht.
Verder enige wasserijen, gelegen op de Ossenmarkt,
en lozende in een zijtakje van de Vecht, dat daardoor
plaatselijk vervuild wordt.
Cacaofabriok Van Houten, die, naar werd medegedeeld, geen schadelijk afvalwater loost.
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GEMEENTEN MET BYZONDER
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DeschryvinG van de toestand in de Gemeente:
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GEMEENTEN MET BIJZONDER KARIUÇTER

Gemeente: BUSSUM
Inwoners: 2.79
Riolering
De Gemeente is groot 812 ha, waarvan bebouwd zijn ca,
400 ha met ca. 7000 percelen. Gerioleerd zijn ca. 210
ha met ca. 4500 percelen, waarvan zijn aangesloten aan
de riolering ca. 2000 percelen.
De riolering is van het gemengde systeem, terwijl daarnaast nog tijdelijk een ander systeem wordt toegepast.
Het afvalwater van de niet op het riool aangesloten
percelen wordt afgevoerd in septic-tanks, beerputten en
overstortputten, die door de gemeente-reinigingsdienst
worden geledigd. Overigens wordt het rioolwater gepompt
op de zuiveringsinrichting.
Zuiveringsinstallatie
voor rioolwater:
1 mechanisch-biologische is aanwezig, bedoeld voor de
aansluiting van 10.000 inwoners.
Er wordt aan de uitbreiding der inrichting gebouwd.
Fabri ek en:
1 Gasfabriek, 5 wasserijen, 1 kleine ververij, 1 abat
toir, lozende in het gemeente-riool; 2 kleine wasserijen direct in het openbare water lozende, 1 chocoladefabriek indirect in het openbare water lozende.
iat cr1 e id ing:
Bussumse Waterleidingmaatschappij. Ongeveer 0.15% van de
percelen is niet aangesloten.
Zweminri chtingen:
2 open inrichtingen, gelegen in gegraven vijvers.
Drijvend vuil:
In de haven soms aanwezig, afkomstig bij noordelijke
wind, in hoofdzaak van percelen in de Gemeente Naarden.

De haven in de Gemeente Bussum is nog in betrekkelijk geringe mate verontreinigd. Zeer sterk verontreinigd is de Iagtg1azensloot en wel door het afvalwater
van een grote wasserij, gelegen in de Gemeente Naarden.
Deze wasserij brengt al haar afvalwater op de Nagtglazensloot, waardoor deze geheel wit van kleur en troebel
is. Stank wordt niet verspreid, doordat leven van micro-organismen onmogelijk is door de geloosde chemica1in (alkalin, chloor enz.). In dezelfde sloot liggen
COi1 aantal woonschepen, die het hunne tot de vervuiling
bijdragen. Ongeveer 50 m verder wordt het gereinigde
water van de rioolwaterzuiveririgsinrichting geloosd.
De vaste vuilnis wordt in Bussum gebracht naar een
terrein in het zuidelijk gedeelte der gemeente en daar
in grote kuilen gestort.

-2De inhoud van beerputten en septic-tanks wordt daaroverheen gebracht, waarna het geheel met grond wordt
afgedekt. De belt ligt dicht bij de bebouwing en
dicht bij de prise d'eau van de Bussumse :Jaterleiding.
Binnenkort wordt de belt verplaatst naar een terrein
in de Gemeente Ueesperkarspel en worden de vloeibare
stoffen in de riolering gestort.
In het algemeen kan men Bussum een villa-dorp met geringe waterverontreiniging noemen.
1aar opgaven in 193'?

-3Genie ente: HEEI'ï3TEDE
Inwoners: 1.660
iole ring:
Is aanwezig. De woningen hebben beerputten met overstort op het gemeenteriool. De riolering wordt Centraal bemalen door een automatisch werkend rioolgemaal, welke het rioolwater loost in het Heemsteedsche
ianaal bij de haven.
De centrale riolering is voorzien van nooduitlaten op
verschillende openbare wateren, die echter slechts
hij zeer zware regenval in werking treden. Dit neemt
niet weg, dat hier en daar in verschillende sloten
plaatselijk en wellicht ook tijdelijk, zeer hinderlijke vervuiling optreedt. Iets wat deze gemeente met
vele andere gemeen heeft.
Er is een ontwerp voor een zuiveringsinstallatie op de
plaats van het nieuw te stichten rioolgemaal, dat het
rioolwater op het Spaarne zal lozen.
Fabrieken:
1 Gasfabriek, 14. wasserijen.
De Gasfabriek loost in de haven, de wasserijen OP de
centrale riolering.
IJaterleiding:
Amsterdamsche Duinwaterleiding.
Alle percelen aangesloten.
weminrichtingen:
1 Open inrichting met afgesloten gegraven bassin,
(Nortonwater)
Drijvend vuil:
Nu en dan aanwezig.
De haven, waarin het grote riool loost en die in
verbinding staat met het Spaarne bezuiden Haarlem,
ontvangt het rioolwater van ca. 12.000 inwoners. Het
water is hier sterk vervuild. De Leidsche Vaart en
het Spaarne worden mede door afvalwater afkomstig uit
de gemeente Haarlem, vervuild.
De vuilnisstortplaats bevindt zich buiten de bebouwing op een stuk drassig land, dat drdoor voor
een deel in de loop der jaren goed weiland is geworden.
Naar opgaven in 193
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Gemeente: DENJIELDER. (Huisduinen, Julianadorp)
Inwoners:

37.103

fdolcring
In do stad en te Julianadorp, doch niet to Huisduinen
en in het landelijk doel der Gemeente. Op 1 October
1936 bedroerr
1~1 het aantal woningen in deze gemeente
ca. 9600; hiervan zijn 300
400 niet op de riolering
aangesloten,
Do faeôalin worden in beorputten of septictanks verzaneld, waarin de vaste stoffen blijven terwijl het
water met het huishoud- en hemolwater door de riolen
op openbaar water wordt geloosd.
De putten en tanks worden door de Gemeente-reiniging
geledigd,
De riolen lozen in de stad op het Heldersch Kanaal en
de 'ïo1envaart; to Julianadorp op de Langevliet en de
3choolvaart.
Fabrieken:
1 Gasfabriek, 1 wasserij, 3 visrokerijenop riolering.
Glachterijen en bakkerijen lozen op de riolering, 1
melkinrichting loost op de riolering en in het Heldersche Kanaal en 1 zuivelfabriok loost op de Poldersloot.
(Julianadorp).
Taterleiding:
Gemeente aterleiding.
van het totaal aantal
ca, l
daterleiding aangesloten. Als
ning is hij deze woning en een
bij dakgoten, afvoorpijpen en
den gecontroleerd.

woningen is niet aan de
middel tot watervoorzieregenbak aanwezig, waarhakken regelmatig wor-

Zweminrichtingen:
3 open zwembaden (1 gemeentelijke en 2 particuliere).
De Gemeente-zweminrichting ligt niet in een waterloop,
doch wordt alle dagen door middel van een pijpleiding
van vers zeewater voorzien.
De beide andere inrichtingen liggen aan de buitenzijde
van de zeedijk, en zijn niet afgescheiden van de zee.
Drijvend vuil:
In het Heldersche Kanaal,
Het oude rioleringsstelsel in Den Holder is zeer
primitief.
In het nieuwe gedeelte worden meteen behoorlijke riolen gelegd.
De riolering loost in het Heldersche Kanaal, dat vroeger sterk vervuild was. Vooral de '\ïestgracht en de spoorgracht waren modderpoelen. Het Heldersche Kanaal staat
via een riool in verbinding met een spuikanaal, dat
weer in verbinding staat met de fortgrachten. De normale ebstand in Den Helder is 0.0 m + N.A.P., het peii
0.50 m + N.A.P. Bij gunstige
van Schermerboezem: 0.40
omstandigheden opent men do spuisluis (hij de Koopvaar-

-5doreschutsluis) en de grote Marinesluis, waardoor water uit het Noordhollandsch Kanaal weg kan lopen.
Daardoor komen ook het Helderscho Kanaal en de Fortgracht in beweging. Het water uit de zuidelijke Fortgracht loopt zo snel weg, dat daardoor een peilverschil ontstaat, waardoor de zelfsluitende sluisdeur
bij de Middenweg dicht gaat. Het water loopt daardoor
in het noordelijke gedeelte van de Fortgracht en in
hot spuikanaal op, waarbij dit verzamelde water
slechts door dit spuikanaal en het Hcldersche Kanaal
weg kan stromen. Hij het einde van het spuikanaal
heeft men een deur aangebracht, om een stroming in de
verkeerde richting te voorkomen. Op deze wijze tracht
men het water in het 1-lelderscho Kanaal te verversen.
Daar dit kanaal echter lang en bochtig is en een betrekkelijk geringe watervoering bezit, sorteert deze
spuiing weinig effect. Vooral in de zomer, wanneer de
spuimogelijkhoden gewoonlijk gering waren, was hot Kanaal dan ook bovenmatig sterk vervuild, Door vermeerdering van het aantal spuiingen, welker gevolgen pas
tot uiting konden komen na een belangrijke reparatie
aan de eerder genoemde Marinosluis, is de toestand
sedert de zomer van 193 verbeterd.
Het vaste huisvuil, dat vooraf nauwgezet is ontdaan van kisten, matrassen, enz., welke lang in zee
zouden kunnen drijven, wordt door de dienst der Gemeentelijke Heiniging opgehaald en naar het storthuis vervoerd. Hier worden door electrische kracht de laadbakken van de auto's gelicht en boven de bunker goledigd.
Is de bunker gevuld, dan wordt een der beide zeewaardige reinigingsschepen eronder gevaren, waarna de bunker wordt geopend en het schip zijn last ontvangt.
Met het Departement van fatcrstaat is in 1937
een overeenkomst aangegaan, waarbij de gemeente Den
Helder zich verplichtte, elke lading vuil op bepaalde
plaatsen in zee en op bepaalde tijden te storten.
Naar het Gemeentebestuur mededeelt, wordt deze overeenkomst gotrouw nageleefd en worden klachten, welke
vroeger wel eens voorkwamen, nu niet moer vernomen.
Op deze wijze wordt door de Reinigingsdienst tevens afgevoerd het afval en het vuil van de Rijksmarinowerf en van de naburige gemeente Anna Paulowna.
De gemeente Den Holder hoeft aan de Rijksstraatweg op behoorlijke afstand van de stadsbebouwing en
van het Vliogkamp De Kooy (dat later is aangelegd)
een terrein, dat gebruikt wordt als vuilnisbelt.
Tijdens de bouw van het tweede en grootste Relnigingsvaartuig was de gemeente genoodzaakt hier tijdelijk een deel van het opgehaalde huisvuil te storten.
Nu dit vaartuig in dienst is gesteld, kwam hieraan een
einde.
Vöorts bevinden zich op dit terrein grote betonnen
bakken, welke volgestort worden met gier, afkomstig
uit tonnen en beerputten.
roze gier wordt, vooral in het voorjaar, aan tuinders in de omtrokt verkocht. fat deze niet kunnen afnemen gaat per vaartuig goeddeels naar hot [estiand.
CD
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Gemeente: HILVDRDUM
Inwoners: 72.454
Riolering:
In bijna de gehele gemeente.
3lechts in enige delen met grote villa's geen riolering. Gedeeltelijk gescheiden stelsel, gedeoltclijk
gemengd systeem.
Rioolwater werd vroeger op vloeivelden gepompt, thans
naar zuivoringsinstallaties.
egenwater van p.escheiden stelsel wordt gedeeltelijk
gevoerd naar de Gooische Vaart, voor een ander dccl
in gegraven vijvers.
3uiveringsinstallat ie s
voor rioolwater:
Op de Loosdrechtsche heide (volledige zuivering met
levend slib, benuttinr van rioolgas in gasmotoren).
Op de Lie'oergerheide gedeeltelijk nog in aanbouw)volledige zuivering met continufilters
Fabrieken:
Diverse, lozende in gemeente-riool.
iat cr1 eiding:
Utrechtsche jaterleiding Maatschappij.
Alle percelen aangesloten.
Zweminricht ingen:
1 open zwembad (uitgegravön)te Orailoo.
Drijvend vuil:
In de O-ooische Vaart in beperkte mate aanwezig.

Hilversum heeft weinig water. De oude haven is
soms vervuild door de lozing van de regenwaterriolen,
waar bij stortbuien soms op enkele plaatsen de vuilwaterriolen overstorten. De oude haven staat via een
smalle waterloop, de Gooische Vaart, in verbinding
met de 's Gravelandsche Vaart, De Gooische Vaart is
sinds de voltooiing van de zuiveringsinstallatie op de
Loosdrechtscho heide, helder. Een nieuwe haven is aangelegd, die door het Hilversumech Kanaal in verbinding
staat met de Vecht. Het water blijft helder.
Hilversum is het type van een groot villa-dorp met
zeer weinig watervervuiling. De hoge ligging op een
zandige bodem is mcde hiervan de oorzaak.
aar geeevens 1937

-7meente: PURMREND
Inwoners: 6.123
Riolering:
in de bebouwde kom. Daarbuiten niet.
De riolen lozen in het Noordhollandsch Kanaal benedensluis en voor een klein deel in de Jeere en de Plantsoengracht.
ater leiding:
Provinc iaal ;Jaterleidingbedrijf hoordholland.
Vrijwel alle percelen aangesloten.
Zweminrichtingen:
Een opon inrichting bovensluis; deze inrichting voldoet niet aan hygiënische eisen; het water is van niet
al te beste hoedanigheid; er komen in de buurt ratten
voor, waardoor het zeer verklaarbaar is, dat gevallen
van de ziekte van Jeil voorkwamen,
Fabrieken:
1 Gasfabriek, 1 wasserij niet afvalwaterzuivering, 1
melkinrichting, 1 destructor, die weliswaar een vetvanger en septic-tank heeft doch een ernstige hinder
door stank veroorzaakt.
IJasserij en melkinrichting lozen op hot Noorcihollandsch
Kanaal, de dostructor in de Beomsterringvaart.
Drijvend vuil:
in het Noordhollandsch Kanaal kaasschrapsel van een
kaashandel; huisvuil en groente-afval van een afslagvereniging.
Purmorend heeft een doorspoelsysteem, dat buitengewoon gunstig to noemen is: n.l. vanuit de Neore laat
men 2 maal per week water in het banedonsluis gelegen
gedeelte toe langs verschillende inlaatduikers. Door
natuurlijke peilvcrschillen kan vrijwel steeds vorversingswater op deze wijze door de riolen worden gespoeld,
terwijl dit water aan de andere zijde eveneens door
aanwezig peilvorschil kan worden geloosd. Hierdoor is
kostbare rioolbcmaling niet nodig. In de gemeente
Purmerend is het water in het Noordhollandsch Kanaal
wel verontreinigd, doch deze vervuiling is niet sterk,
omdat het Noordhollandsch Kanaal een grote waterberging heeft. Do Plantsoengracht, waarin enkele kleine
riolen uitmonden, is enigszins vervuild. Deze gracht
staat door middel van een duiker in verbinding met de
Zuidorpolder. Vrij sterk vervuild is een zijtak van de
Jeere; dit water is zeer ondiep, door uitbaggeren zou
hierin verbetering to brengen zijn.
Vaste vuil: Storting op een omdijkt stuk land bij de
Purmerdijk in gegraven putten.
Naar gegevens 1937

Gemeente: VEL3EN (IJmuiden, Velsen-Noord, Dantpoort,
Jestorveld)
Inwoners: 45.15
Riolering:
Niet geheel aangesloten.
Een nieuwe riolering is in aanleg; als deze gereed
is worden alle percelen hierop aangesloten. Gemengd
systeem. Lozing in het Noordzeekanaal, de Velserkom
en de buitenhaven.
(in Jan Gysenvaart zolang de nieuwe riolering nog niet
in werking is).
Fabrieken:
oninkl. Heden. Hoogovens en Staalfabrieken lozen afvalwater op het Iloogovenkanaal.
Papierfabriek Van Gelder Zonen loost afvalwater door
middel van een buisleiding in de buitenhaven te IJmuiden.
Twee wasserijen te Santpoort lozen afvalwater door middel van gemeentelijke riolering op de Jan Gysonvaart.
Alle overige diverse fabrieken en bedrijven, waaronder
zuivelfabr icken lozen afvalwater in de gemeentelijke
riolerin.
CP

Jatenloiding:
Gemeentelijk:îaterleidingbedrijf.
lO der percelen zijn niet aangesloten.
Zwominnichtingen: 3 open zwembaden, 1 overdekt zwembad
en badgelegonheid in zee te IJmuiden.
Eén zwominrichting is in het Spuikanaal te IJmuiden,
twee zweminrichtingen lozen in het gemeentuniool en
n in de Brodoroodschebeek.
Drijvend vuil:
In gedeelte Jan Gysenvaart van spoorweg Haarlem Volsen tot de Delft.
Afzetting van bleekwater van wasserijen.
Velsen heeft een gemengd rioleringssysteem met
een centraal riool.
Eigenlijk zijn de mondingen in de Volserkom (Noordzeekanaal) bedoeld als nooduitlaten, wanneer eventueel in
de toekomst een zuiveringsinrichting gemaakt zou wonden. De Rijkswaterstaat heeft voor deze lozing vergunning gegeven.
Voor nadere bijzonderheden aangaande de vervuiling van het Noordzcekanaal en de Buitenhavens van
IJmuiden, zie het rapport Noordzeekanaal (Iïap .9).
jaar gegevens 1937
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BIJLAGEN
kaart van het chloorgehalte van de boezerawat er en
kaart van de polderwateren
tabellen van de plaatsen van monsternerning en
van de chloorgehalten in niilligramrnen per
liter op 30 Juli 1937 en 4 Juli 1949.

Map 6
VRZiLTING VAN NiJ-HOLLAD
In Noord-Holland is het meeste water brak. Brak
water ontstaat uit de menging va1i zeewater en zoet
water, en de wisselende hoeveelheid van deze componenten maakt dat de graad van brakhaid niet steeds
dezelfde is 1).
Verzilting is onder waterverontraini-ging te
rekene1, omdat het doordringen van zeewater in zoet
water in menig opzicht een verslechtering daarvan
tengevolge heeft 2).
Immers
zoet water is geschikt of geschikt te maken als
drinkwater voor mens en dier; deugdelijk voor het
gewas en als industriewater; en geschikt als
waswater;
brak water is ongeschikt als drinkwater voor de
mens; meestal ongeschikt als drinkwater voor vee;
min of me r schadelijk voor gewassen; ongeschikt
als ketelwater, als industriewater en als waswat er;
brakwater, althans zoals het in Noord-Holland
voorkomt, heeft in de regel geen grote biologische zelfreiniging en gaat dan bij de geringste
vervuiling spoedig in rotting over onder vorming
van zwavelwatarstof 3).
brak water met maar dan 750 mgr Cl/l wordt bij
voorlreur gezocht door malaria-muggen 4).
Dit zijn o.m. de redenen, waarom het binnendringen van zeewater in de wateren van Noord-Holland als een verontreiniging moet worden beschouwd,
waarvan de schadelijke invloed overweegt. Daarom is
in dit rapport een hoofdstuk aan dit onderwerp gewijd.
MenDr H.C.Rede1 e heeft ing Abriss der regionalen
Limnologie der Niederlanda, publicatie no.l der
Hydrobiologischo Club te Amsterdam, 1932, een
indeling gemaakt van brakke wateren als volgt:
0-100 mgr Cl/1 zoet of oligohalien;100-5000 mgr
Cl/1 a-mesohalien; 5000-10.000 mgr Cl/1 b-rnasohalLen; 10.000-17. 000 mgr Cl/l polyhalien en maar
dan 17.000 mgr 01/1 manen. Deze indeling is voor
dit onderzoek van de Noord-Hollandse wateren niet
bruikbaar voor praktische doeleinden. Vj vermelden de indeling echter volledigheidshalve omdat
zij in da internationale hydrobicogai-litO ratuur
gevolgd wordt.
Bijl, ir J., Da verzouting der openbare wateren,
in; Landbouwkundig Tijdschrift, 43, 1931.
Sohngen, N.L., Verslag over het onderzoek von Je
oorzaken van het ontstaan van dan stank der
Haagsche grachten, 1941.
a. Tornen, G. van der, troefschrift 1935.
Swellangrebel N.H., Buck, A,de, Schoute, E.
& Kraan, H,, Leaguc of Nations, in Quaterly
Bull of the Health Organisation Leagua of
Nations Vol.V oxtr.no .3.
Do Ingenieur, Gozondheidst3chniek, 50, Juni
1935.

-2IVlen moest tot voor kort het binnendringen van
het zeewater aanvaarden als onvermijdelijk door de
gegeven ligging van Noord-Holland 9 dat in het westen door Noordzeewater en in het oosten door brak
Zuiderzeewater was omgeven Het is dan ook verklaarbaar, dat over de mate van brakheid van NoordHollands wateren en over de herkomst van het zout
slechts onsarnenhangende en geen overzichtelijke gegevens te vinden waren
V66r 1930 wist men niet precie.s hoe het niet
de brakheid van het water in Noord-Hollafld gesteld
was; in het rapport-Lovink o.a, wordt daaromtrent
niet anders dan vaag gesproken Men wist alleen,
d.t het water in Noordholland brak was, hôe brak
wist men niet, en dit was zonder uitvoerig onderzoek
ook niet uit te maken.
V66r de afsluiting van de Zuiderzee stuitte
men, zowel bij officiele personen, als bij mannen
van de praktijk, aan alle kanten op onwetendheid;
de Directeur van de Geneeskundige Dienst te Amsterdam en de Directeur der
op deze leemte gewezen zijnde, hebben een systematisch onderzoek van dit gebied bevorderd door Burgemeester en vethouders van Amsterdam voor te stellen met een subsidie dit werk ter hand te laten nemen en te steunen In het chemisch laboratorium van
de Gemeentelijke Goneeslmndige Dienst is het grootste deel der analyses verricht. Het Provinciaal Bestuur en het Provinciaal W ater leidingbedrijf hebben
zonder aarzeling hun financiale en morele steun aan
dit werk gegevon De Provinciale Waterstaat heeft
alle medewerking verleend- terwijl ook gedurende
twee jaren de dienst der zuiderzeewOrlefl een subsidie heeft gegeven.
Zo is het onderzoek naar Noord-Hollands water
ter hand genomen, en nog v66r de afsluiting is er
klaarheid gebracht wat de oorzaren zijn van de brakheid van het water van Noord-Ho11and
Tot voorde afeluitiag was het niet mogelijk om
van het zout in het water te zeggen of het afkomstig was van de Noordzee of van de Zuiderzee, daar
deze laatste ook stevig brak water bevatte, Voïkomen helder werd echter het proces van de verzilting van Noord-Holland toen het IJsselmeer allengs
zoeter werd, zodat thans duidelijk naar voren komt,
op welke zoutgehalten men voortaan te rekenen heeft.
Als brakwater ontstaat uit de menging van zesen zoetwater, dan is dus na te gaan waar het zeeen waar het zoatwater in deze streek vandaan komt
en waar de menging plaats heeft.
Voor de her1omst van het zoete water kan men
kort zijn, dat is in deze strakIleen de naerslag
de regen Deze neerslag wordt ten dele door de verdamping weer opgeheven.
Het zouta water dringt op twee wijzen het land
in. Ten eerste rechtstreeks door de sluizen, ton
twade door de bodem
Elke-

Elke schutting met de sluizen, te IJmuiden of
te N1.euwediep, heeft ten gevolge het binnendringefl
van een hoeveelheid zeewater. Deze hoeveelheid is
evenredig met het verschil tussen zoutgehalte van
het zeewater buiten de sluizen en van het binnenwater en evenredig aan de inhoud 9 dus de grootte 9
van de schutkol1 ; onafhankelijk van eb en vloed 9
onafhankelijk van zomer of winter.
Het aldus binnendringen van het zeewater is
onvermijdelijk bij de huidige techniek van het schutt en.
Winter en zomer dringt dus een hoeveelheid
zeewater langs de sluizen binnen. Men vindt het
binnengedrongen zeewater bij de sluizen en in de
daarachter liggende havens, doordat het soortelijk
zwaarder is, nabij de bodem en het dringt vandaaruit, ingevolge een natuurkundige wet, langs de bodem van het kanaal tegen het minder zoute water in,
steeds meer landwaarts. Men kan, zowel in het
Noord-HollandsCh Kanaal als in het Noordzeekaflaal,
een gestodige stroom van zouter water in de onderste helft van het kanaal aantonen, vanaf het punt
van verzouting (de sluizen) tot ver in het land.
Deze langzame stroom is niet alleen aon de oppervlakte niet waar te nemen, maar zij wekt daar zelfs
een zwakke stroom op in tegengestelde richting.
Tijdens deze verplaatsing tegen het minder zoute
boezemwater in, mengt het zich daarmede min of meer,
zodat in het algemeen, naarmate men verder van het
punt van verzilting is, het water minder zout bevat. Deze stroom en tegenstroom wordt tijdens krachtig spuien geheel te-niet gedaan, zowel in het
Noordzeekanaal als in het Noord-HollandsCh Kanaal.
Bij het schutten met de sluizen tussen het
Noordzeekanaal en de aangrenzende watergebieden
gebeurt hetzelfde en dit heeft tengevolge, dat het
zoute water de Nauernasche Vaart, de Zaan, het
Noord-Hollandsch Kanaal in Waterland, bij Spaarndam
te Halfweg en langs de Kostverlorenvaat, het land
binnenkruipt. Ook weer langs de bodem van de kanalen, die hier echter veel minder diep zijn, n.l
m.
2
De tweede wijze van verzilting van Noordholland
heeft plaats vanuit de bodem. De bodem van dit gedeelte achter de duinreeks vormt geen homogean geheel. Hij bestaat uit verschillende in v6rhistorischo tijden gevormde grondsoorten, waarbij Veen en
klei en min of meer doorlaatbare lagen boven elkaar
zijn gelegen. Deze doorlaatbare lagen kunnen op zichzelf zoet- en brakwater bevatten.
Er zijn drie wijzen waorop de grond zout, dat
als brakwater zich in de diepte bevindt, naar boven
kan brengen
ten eerste; door kwel, d.i. druk van de omgeving op
het diepe gedeelte van de polder;
ten tweede door het kunstmatig maken van een verbinding met een diepe laag, zoals gebeurt door het maken van gaswellen en
nortonweiLlen;
ten-

ten derdeg door diffusie, opstijging van zoutdelen i
in de aardlagen, zoals :e.. Bijl batcogn
Het binnendringen van zout water door de sluizen is, wat hoeveelheid betreft 9 verreweg het belangrijkste. Moge oo voor andere di epliggende gronden,
zoals de Haarlernrnernïeer-- en de VJieringermecrpolder
het opdringen van zeezouton uit de bodem door
diffusie grote betekenis hebben 9 het is duidelijk 9
dat dit voor Noord-Holland in de schaduw wordt gesteld door het rechtstreeks binnendringende zeewater, Over de betekenis van min of meer zoutbevattend dieptewater dat door gasbronnen en nortons in
de poldersloten wordt gebracht met betrekking tot
de locale verzilting, wordt naar de rnappen der gasbronnen, 8, 12 en 17 verwezen0
De zoutverdeling en verplaatsing in het boezemwater is door het onderzoek in de achterliggende jaren door tal van waarnemingen tot klaarheid
gekomen.
Men kan nu op de bijlagen 1 en 2 overzichtelijk
zien aangegeven, hoe de zoutverdeling in NoordHolland b.v. in Juli 1937 was Bijlage 1 geeft de
cijfers van de boezemwateren en. bijlage 2 van de polderwateren. De tabel, behorende bij deze hijlagan,
geeft de hoeveelheden chloor per liter van 01k
punt, waarnaar de kaarten gemaakt zijn (bijlage 3)
De mate van brakhaid is op de bsia bijlagen
als volgt ingedeeld;
1. de hoeve lhoid Chloor minder dan 750 mgr per
liter (niet bevorder1ij al bbedplaats der
echte malariamuggon)
practisch zoet water, 0 - 300 rng 01/1 5
licht brakwater, 300 - 750 mg 01/1, dat aan
verschillende gewassen weinig nadeeldoet en
voor het vee als drinkwater nog geschikt kan
zijn;
2. de hoeveelheid Chloor meer dan 750 mg per liter
(bevorderlijk voor de ontw*Pring van. Je echte
malariamuggen)
750 - 1500 mg 01/1 (Zie voor de schadelijkheld van brak water het
1
1500 - 3000 mg 01/
P.aport ontzilting van.
3000 - moer mg 01/1
Noord-Holland, Rijksuitgevorij l946)
Voor uitvoerige gegevens over het binnendxingen van het zeewater, de oorzaken daarvan, er. over
de herkomst van het zout in de poJdr]oten moge
verwezen worden naar varschi11nd publi(-,aties 1 )
Het is uit een en ander duide1ijk 9 dat, zoals
do Voorzitter op de vergadering te Alkmaar op 30
Maart 1937 van onze Vereniging heof-b gezegd, ?de
Noordzee niet moer openlijk, maar heimelijk NoordHolland blijft doordringen en dat dit pas geheel op
de zee veroverd zal zijn s wanneer het water in
1) Zoutgehalte van het boezem- en polderwater van
Noord-Holland, in NedKruid.kArchi3f9 Deel 44
en Doel 46.

am
p
Noord-Holland zoet isi).
Met grote belangstelling kan worden afgewacht 9
waartoe het inlaten van zoet IJsselmeerwater leiden
zal 9 waarvoor in 1937 en 1938 de Rijkswaterstaat en
het Bestuur van Scherrnerboezem, respectievelijk voor
het Noordzeekanaal en Schermerboezem, in samenwerking met de rrovinciale Waterstaat het initiatief
hebben genomen. 2).
Naschrift bil de herdruk van 1937
Op 1 Januari 1943 is de leiding van het wateronderzoek in Noord-Holland van de gerneente Amsterdam overgegaan naar de Provinciale Waterstaat te
Haarlem; de bepalingen van het chloorgehalte geschieden echter nog steeds in het laboratorium van
de Geeeskundige Dienst te Amsterdam.
De chloorgetallen van 4 Juli 1949 in de tabellen van bijlage 3 zijn voor dit rapport door de directie van de provinciale Waterstaat afgestaan; publicaties over het in de loop der jaren voorkomende
zoutgehalte van het water in Noord-Holland hebben
van die zijde niet plaats gevonden. Toch zou dit zeker van beleng zijn voor polderbestureil, voor landbouw en veeteelt.
Wat de betekenis van het brairke water voor de
malaria betreft 9 mogen hier twee opmerkingen volgens
ten eerste heeft prof. Swellengebe1 in latere publicaties het chloorgehalte van 750 mgr/1 gebracht op 1000 en ten tweede bleek op een bespreking met verschillende vooraanstaande personen op
het gebied der malariabestrjding en van waterbeheer
dat naar zijn oordeel malaria voortaan alleen bestreden moest worden door besputten der woningen met
een D.D.T. preparaat. Ons inziens kunnen inderdaad
op deze wijze grote dichtbevolkte wijken van steden
met een behoorlijke organisatie ontmugd worden 9 maar
het malaria-gevaar bedreigt tal van gei3oleerd liggende dorpen, kampementen e.d. Radicale voorkoming
van malaria blijft ontzilting van boezem- en polderwateren van Noord-Holland.
a. Water, Bodem, Lucht, 27e Jaargang, Maat 1937.
b. Wibaut-Isebree Moens, di N.L., Blijft het water
in Noord-Holland brak? in- Nad.Tijdschr.V.
Geneesk., 79 9 Febr. 1935.
Intussen is in 1946 verschenen bij de Rijksuitgeverij te 's-Gravenhage het Rapport van de commissie inzake het zoutgehalte der boezem- en polderwateren van Noord-Holland, gotiteld Ontzilting
van Noord-Holland.

Map 6 9 bijlage 3.
De met een x gemerkte punten zijn boezemwateren
(kaart bijlage 1) 9 de overige zijn polderwateren
(bijlage 2).
Het teken = duidt aan dat het waarnerningspunt bij
de overname door de frovinciale Waterstaat is opgeheven.
en - of gebroken bete1 ent dat het monster van het
water is verloren gegaan 9 zodat geen bepaling kon
worden gedaan.
-------------------------------------------------railligraminen Cl/1
waarnerningspunten
30 Juli37 4 Ju1i 9 49
nummer omschrijving van de
plaats
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

1 Nieuwediep bij Zol,Station 17500
5800
2 IBinnenhaven
4200
Polder
Koegras
3
580
4 Balgzandkanaal
4900
Groot
Noord-Holl.Kanaal
5
3400
6 Sloot bij Julianadorp
2400
aulowna
Molenvaart
nna
7
1250
8 Boezem Zijpe bij Veerbrug
2000
9 Oude Veer bij v.Ewijcksluis
10 v.iwijcksvaart
2350
1000
11 Middenvaart
1000
12 Balgzandkanaal
900
Boezem
Amstelmeer
13
14 Afwateringskanaal Oude Sluis ]200
1650
15 Het Razend Zwin
520
16 Wieringerwaard
660
Kolhorn
buiten
17
520
18 Kolhorn binnen
3300
Waardpolder
19
520
20 Groetpolder
1600
21 Groote Sloot Schagerbrug
22 Groot Noord-Holl.-Kanaal
2350
480
23 Geestmerambacht bij Lagedijk
24 Egalernentsloot
330
320
25 Sloot bij St Maarten
1600
Groote
Sloot
26
2500
27 Burgersloot
4100
Groot
Noord-Holl.Kanaal
28
4100
29 Oude Vaart
11000
30 Hondsbossche Zeewering
4800
31 Groot Noord-Holl.Kanaal
60
32 Katrijper Moer
195
Polder
bij
Schoorldam
0
33
560
34 Oude Greppolder
330
35 Vaartsloot bij Haringhuizen
520
36 Moerbeek
1050
37 Wateringskantoor
1200
De
Rijd
38
2050
Boezem
bij
Smengelpolder
39
40 Heer Hugowaard
2250
3200
41 Ringsloot
1150
42 Kerksloot
560
43 St Lancras

12750
3100
1950

3950

940
925
3200
3275
2800
3150
=
315 0
3200
2800
1950
1000
1700
=
2150
=
530
490
750
610
600
390
405
350
2300
10200
400
64

395

1100
1120
1120
760
350
330
360
370
435
720

-2niilligramraen CJ4
waarnemingspunten
30
Juli 4 Juli
omschrijving sn de
nummer
1949
1937
plaats
--------------------------------------------360
2900
x 44 Ringsloot
2200
45 Heer Hugowaard
720
1000
46 De Vaart
300
2550
x 47 Ringsloot Schermer
125
0
48 Heer Hugowaard.
340
1850
x 49 Ringsloot
3300
525
x 50 Vaart langs TDornschenweg
550
3050
x 51 Groot Noord-RolL Kanaal
340
2100
x 52 Ringsloot Bergermeerpolder
370
360
53 Bergermeerpolder
360
2700
x 54 Houtvaart bij Alkmaar
370
3000
x 55 Kromme Sloot
800
415
56 Bosrnolenpolder
435
1100
x 57 Wimrnenumrnervaart
2550
58 Geestmolentocht
345
2000
59 De Die
1500
1975
60 Water langs St Aagtendijk
640
1230
61 Assendelfterpolder
780
300
62 Overtoomsloot
125
0
63 De Ham
1140
900
64 Krornmenie
740
750
65 Molenbaan Uitgeest
510
950
x 66 Oude Nie Sluisbuurt
600
740
x 67 Uitgeester Meer
1260
505
x 68 Het IJ voor Amsterdam
840
2000
x 69 Noordzeekanaal bij de Hembrug
1500
2150
x 70 Zijkanaal F
1440
215
0
x 71 Noordzeekanaal bij Zijkanaal D
760
265
0
x 72 Nauernasche Vaart
g
ebro1i
1700
73 Water bij Communicatieweg
500
x 74 Nauernasohe Vaart bij Krominenie 1550
1350
75 Folder Het Woud
640
1000
76 Markerpolder
320
850
x 77 Mar1ervaart
1000
485
x 78 A11maardermeer
370
1950
BoekelermeerpOlder
79
350
1100
80 Ringsloot Boekelerineerpolder
370
2050
x 81 Groot Noord-Roll .Kanaal
660
82 Noordervaart
380
x 83 Groot Noord-Holl.Kafll.bij Graftjk1000
1020
1900
81+ Starrenmeerpold-er
3300
85 Polder Kamerhop
1150 g eb roken
x 86 Beemster Ringvaart
320
950
x 87 Groot Noord-Holl0Kanaal
1050
1030
88 Polder Worruar
290
1350
x 89 Knollendammervaart
550
1250
x 90 De Zaan
1000
1150
91 De Poel
720
1400
x 92 De Kuil
1300
2600
93 Groote IJpold.er
3475
2850
94 Amsterdamrnerpolder
3500
3000
95 Houtrakpier
1260
515
x 96 Het IJ bij Mij 0Nederland.
300
200
x 97 Buit en-IJ

px
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nurnuer
98
99
x 100
101
102
x 103
x 104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
x 116
117
118
x 119
120
x 121
122
x 123
124
125
x 126
127
128
129
x 130
x 131
132
133
134
x 135
136
137
138
139
x 140
141
x 142
143
x 14
145
146
147
148
149
x 150

waarnerningspunten
otnschrijviLng van
de plaats
Kinselmeer
Uitdam.mer Die
Zuiderzee (later IJsselmeer)
De Poel
Ooster Ae
Stinkevuil
Purinerringvaart
Monnikenbroek
Groot Noord-Ho1iKanaa1
Groot Noord-Holl0Kanaal
Zunderdorp
IBuiksiotermeer
Zwet
Twiske
Kadoelanbreek
Oostzaansche Overtoora
Schuttebree1
Achterclichting
Purnierringvaart
Groot Noord-Holl.Kanaal
Purmer
Beeraster Ringvaart
Beenister
Wormer Ringvaart
Wijde Wormer
Wormer Ringvaart
Stoomgemaal v.d0leevang
Middentocht v.d.Purrner
Purmer Ringvaart
Noven Sloot
Braak in de polder Katwoude
De IJe in de polder Zeevang
Beem.ster Ringvaart
Ilitwatering van ennemerland
Koogbraak
Oosterkoogpolder
De Wetering in de Beetskoog
Beernster uitwatering
Het Schot
Middentocht Beeiinster
Jisers1oot
Vrouwesloot
Beenister Ringvaart
Voordijs1oot
Schermer Ringvaart
Groot Schermer
Schermer Ringvaart
Zuidertocht
Noordartocht
Otarleek
Stoomgemaal De Hulk
Naamaloot
Ringvaart vd Beemster

rnilligrarnrnen O/L
30 Juli 4 Juli
1949
1937
950
680
180
540
210
480
420
850
750
860
1850
760
680
840
580
840
800
820
1220
400
1200
1250
1150
1250
380
1300
600
1440
420
320
300
270
380
460
290
330
250
380
350
310
940
600
940
780
1350
1350
1450
2300
200
115
390

1300
1550
300
=
=
570
290
445
430
=
1000
=
1800
=
790
960
1675
450
285
=
1850
300
1230
325
290
350
410
1530
290
465
=
340
290
320
470
1775
315
280
325
1190
=
290
315
660
300
340

290
2050
4)0
=
272
295
-151-

nurnrner
x 151
152
153
154
155
156
x 157
158
x 159
160
161
162
163
164
x 165
166
x 167
x 168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
173
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

waarnerningspunten
oLTnschrjviri.g van
de plaats

-------------------milligrammen 01/1
30 Juli 4 Juli
1949
1937

Ursumervaart
Spierdijkpolder
Ringsloot van de Wogmeer
Wogmeer
Kaagpoider onder Spanbroek
Lunledijlr de Weer e
Ringsloot Beraneer
Berkmeer
Ringsloot Berkmeer
Heer Hugowaard
Baarsdorpermeer
Ringsloot
Molentocht
Molentocht
Wijzend
Nuipsloot
Do Lange Reis
De Lange Reis
Groetpo1Jr
Bij Win2çel
Herbergsloot
Vaart bij Monnirermeerpolder
Molentocht
Vaart bij Abbekerk
Dieringersloot
Molenkolk
0oster1 o11
Aktekerkerweg
Molenkollr
Achter NKoggedijk
De Braak
Verbindingsvaart Medernblik
De Kolk
Droge Wijmers
Groote Vliet
Naspolder
Andijk Moisnsloot
Box Wei
Ariestocht
Oostwoud
Kromme Leek
Proefpolder
Kromm.e Leek
Doorbraak
Molentocht
Molentocht
Duiersluis
Kerkwater
Sliintocht
esterworteisloot

860
95
140
150
330
800
2200
1550
1300
650
400
230
360
1500
1850
600
680
480
500
270
420
360
580
340
340
460
280
360
360
450
160
260
480
340
300
190
2200
300
200
100
180
190
105
300
320
240
1750
340
2750
900
-201-

300
315
=

165
550
475
295
320
=

480
=

415
295
300
290
335
1180
380
800
415
300
790
315
=
=
=

370
=
=
=

435
440
=
=
=

730
=

410
=
=

3200
69
205
330
303
=

695
355
=

-5-

nummer

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

waarnemingspunten
omschrijving van
de plaats

milligrammen 01/1
4 Jiili
30 Juli
1949
1937

Noorder Kadijk
Singelgracht En1huizen
Zijkanaal C
Zij1 -anaal B
Machinetocht Spaarnd.polder
Liede bij Penningsveer
Bij de Slokop
Haarlem.mertrekvaart
Zijkanaal F
Halfweg kom Suikerfabriek
Groote Braak
Tocht Groote IJpolder
De Heyning
Lutte1emeer
Tocht bij de Lijnden
Osdorper Binnenpolder
Spaarne bij Spaarndam
Ringvaart bij de Lie
Houtvaart
Leidsche Vaart
Zuider Buiten Spaarne
Ringvaart
IJtocht
Hoofdtocht
Ringvaart
Hoofdvaart
Diepe Poel
Ringvaart bij Leimuiden
Nieuwe Meer
Rie1erpdIder
Ringvaart
Rietwijkeroortpolder
Zwarte Schinkelpolder
Poel
Ringvaart
Koedelstaart
Zijdelmeer
Amstel
Poldersloot
Amstel Vtsscherswelvaren
Amstel bij Stoomgemaal
Amstel bij pont
Tocht bij stoomgemaal
Watering Westzaan-Zaandijk
Cornmunicatieweg
Assendeifterpolder
Stoomgemaal Lely
Wieringer Kanaal
Amstelmeer
Noordzeekanaal bij Velsen

700
400
2400
1200
2050
500
720
480
1700
360
520
820
480
2550
540
300
1050
360
150
370
410
360
600
780
520
940
340
150
310
380
140
440
280
250
108
104
780
1220
400
1080
780
540
190
3650
800
900
2700
-2 51-w

2050
=
1100
820
2250
600
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DE ZUIVELFABJIEIÇEN

BIJLAGEN:

Overzichtskaart van de zuivelfabrieken
Kaart van de Beemster
Kaart van het Ambacht de Vier Noorder Koggen
L. Kaart van de watervervuiling door enige zuivelf abri e ken

DE ZUIVDLFABRIDNEN IN 1 00:LDHOLLAND

doals in de inleiding reeds werd uiteengezet, kunnen
zuivelfabrieken een ernstige bron van verontreiniging van
oppervlakte-water vormen Dit is bijna algemeen ten platte lande het geval, daar deze fabrieken gewoonlijk hun afvalwater in de omliggende sloten en vaarten lozen en wel
meestal in ongereinigde toestand.
Noordholland bezit een groot aantal zuivelfabrieken,
welke zich bijna alle op het platteland benoorden het Y
bevinden (zie kaart bijlage no 1).
Het voornaamste product dat deze fabrieken vervaardigen is
de z.g, 40kaas. Als bijproduct wordt gewoonlijk boter
eefabriceerd, Het merendeel dezer 1oordhollandse kaasmakerijen bestaat uit betrekkelijk kleine bedrijven, die van
ca, 1.000.000 tot ca, 3.000.000 kg. melk per jaar verwerken, met een aanvoer van 4.000 - 12.000 kg. melk per dag
in de drukke maanden (april tot Dovemher) en van ca.
2.000 - 6.000 kg. melk per dag in de maanden November tot
April (zie tabel blz. 5 en volgen(-'te). Daarenboven zijn er
enkele zeer grote bedrijven die per jaar zelfs tot ruim 20
millioen kg. melk verwerken. Zij worden hierna apart besproken.
willen vooral beschouwen de zuivelfabrieken, zoals die op het platteland voorkomen. In de steden vinden
we bovendien andere ïnelkverwerkencle bedrijven, de z.g.
melkinrichtingen, die zich voornamelijk bezig houden met de
distributie van melk en met het bereiden en verkopen van
melkproducten. Indien zij op het stedelijk riolennet zijn
aangesloten
, hetgeen geoonlik het geval is , vormen zi
geen directe bedreiging voor het oppervlakte-water in hun
naaste omgeving.
De zuivelfabrieken op het platteland hebben een grote
hoeveelheid bedrijfsweternodig, dat zij betrekken uit
eigen bronnen, z.g, nortonbronnen, en uit de waterleiding;
dit laatste is van ondergeschikte betekenis. Al dit water
wordt ten slotte als afvalwater uit de fabriek geloosd, en
wel bijna zonder uitzondering in het polcierwater, waardoor
gewoonlijk een, min of meer plaatselijke, sterke watervervuiling veroorzaakt wordt. Vooral in het warme jaargetijde
geeft dit aanleiding tot het optreden van stank, somtijds
in zeer hevige mate. Dr bestaan enkele gevallen, waarin de
vervuiling van het polderwater een zodanige omvang heeft
aangenomen dat zij over grote afstanden bemerkhaar is.
In het warme jaargetijde verwerken de zuivelfabrieken,
zoals reeds werd vermeld, ongeveer twee maal zoveel melk
als in de koudere aaanden van hot jaar, Tengevolge daarvan
lozen zij in de zomer grotere hoeveelheden afvalwater. Nu
is in de zomer de verdamping hot grootst en de hoeveelheid
slootwater eering en derhalve de verdunning van het afvalvTater in de ontvangande sloten kleiner dan in de winter.
Tezamen met de hogere temperatuur leiden deze factoren tot
'•r ongewenste toestanden nabij de zuivelfabrieken. .iij
Debbon dan ook meerdere malen waargenomen, dat dc toestand
van hot oppervlakte-water in de omgeving van zuivelfabrieken des zomers zeer slecht was, terwijl de toestand op dezelfde plaats in de winter vrijwel normaal was te noemen.
Do zuivelfabrieken lozen verschillende soorten afval-

-2water, en wel in hoofdzaak:
a. Koelwator
'Ceooilijk wordt hicrvoor nortonwater gebruikt, dat in
koord-Holland gewoonlijk veel zout bevat en dikwijls
r:ashoudend is. Volgens kr L.T.0.3chey, te Hoorn, mag
men voor do hoeveelheid koelwater, die een zuive]J'abriek loost, aannemen ong,oveer het driovoud van do
verwerkte hoeveelheid melk. Volgens deze opgave zouden
de zuivolfabricken in boord-Holland gezamenlijk circa
600 000 000 liter koelwater per jaar in het polderwater brengen heemt men aan, dat dit nortonwater gemiddeld 800 mgr/l chloor bevat, dan betekent dit, dat per
jaar 460 000 kg chloor, of rond 600 ton keukenzout,
alleen door het koelwatcr van de zuivelfabrieken in
het Haard-Hollandse polderwator worden gebracht - Een
echte verontreinigende invloed (door rotbare stoffen)
heeft dit koelwater natuurlijk niet, integendeel, de
verdunning van het vuil wordt er iets groter door.
Toch mag men hiervan niet veel heil verwachten, daar
meestal de nodie zuurstof in dit koelwater ontbreekt.
b,Vuil water
Dit bestaat in hoofdzaak uit spoel-, schrob- en boterwaswater. Dit is dus het echte rotbare afvalwater, dat
resten melk en wrongel uit de kaashak en van de vloeren bevat0
Deze resten (organische stoffen) verbruiken in het oppervlaite-watcr de zuurstof en vormen ideale voedingsstoffen voor bacteriën. Zij veroorzaken dan ook indirect de stank en het zwarte, troebele aanzien van het
water in de naaste omgeving van de fabriek,
c •[c i
Dit artikel, dat in de kaasfabrieken steeds in belangrijke hoeveelheden aanwezig is, wordt in het algemeen
door de boeren terug gehaald, om als veevoeder te worden gebruikt0 1-1- et komt echter herhaaldelijk voor, dat
do boer niet alle geproduceerde wei voor hun vee kunnon afnemen, zodat er een overschot ontstaat. In dergelijke gevallen lozen de meeste zuivelfabrieken dit teveel in onverdunde toestand in het poldorwater,
dat daardoor in ernstigo staat van vervuiling kan geraken,
Door een aantal van de grootste zuivelfabrieken in
koord-Holland wordt de wei verkocht aan de melksuikerfabriek in Uitgeost, die er melksuiker uit maakt. De
kleinere fabrieken - en deze vormen verreweg het
grootste aantal - lozen echter bijna zonder uitzondering van tijd tot tijd bepaalde hoeveelheden wei in
het polderwater.
Over de hoeveelheden van de onder b en c genoemde lozingsproducten zijn moeilijk gegevens te verkrijgen. Er
bestaat geen vast verband tussen de hoeveelheid verwerkte
melk en de geloosde hoeveelheid vuil water, Van fabriek tot
fabriek zullen dit wisselende kwantiteiten zijn, al naar de
aard van het bedrijf. Men neemt wel aan, dat voor een becirijf van gemiddelde grootte 12 a 15 kub,m spoelwater per
dag nodig is
Tuseen de hoeveelheid melk en de hoeveelheid verkregen
bestaat natuurlijk wel verband, doch men kan niet
vast atel en. welk gedeelte van de wei in de sloot terecht
zal komen.

-3.Sr zijn in Noord-Holland enige fabrieken, die getracht hebben hun afvalwater op enigerlei wijze te reinivolgende), alvorens het in het
gen (zie tabel hlz5en
polderwater af te laten. in het algemeen zijn de methoden,
clie hierbij worden toegepast, zeer primitief en dan ook
weinig doeltreffend, dewoonlijk zoekt men het in het tussenschakelen van een septic tank, waarin het afvalwater
gedwongen wordt een langere weg af te leggen door middel
van enige schotten, waarbij de stroomsnelheid van het water zo gering wordt, dat vast vuil zich kan afzetten (Het
koelwater volgt
deze weg niet, maar vloeit steeds rechtLD
streeks in de sloot) Er vormt zich in de tank een dikke,
rottende drijflaag, en ook het water in de tank geraakt gewoonlijk in rotting, zodat het effluent van dergelijke installaties dikwijls nôg schadelijker voor het polderwater
is dan het afvalwater zelf.
Soms wordt gebruik gemaakt van een bestaand natuurlijk
verval tussen twee waterlopen om vers water van een hoger
gelegen punt in te laten in de lozingssloot tegelijk met
het afvalwater. De verdunning wordt hierdoor groter en indien de hoeveelheid schoon water groot genoeg is, kan deze
methode wel enig resultaat afwerpen. De waterstaatkundige
omstandigheden nabij de zuivelfabrieken zijn echter slechts
uiterst zelden z6, dat op deze wijze een bevredigend resultaat bereikt kan worden.
'Telke invloed heeft de watervervuiling, veroorzaakt
door de zuivelfabrieken in Noord-Holland?
Zoals in de aanvang reeds werd gezegd, vinden wij in
Noord-Holland in hoofdzaak kleinere bedrijven, die van
1-3 mill.kg melk per jaar verwerken. Zij verbruiken in hun
onmiddellijke omgeving gewoonlijk een sloot voor de lozing
van hun afvalwater. Deze sloot staat meestal met het omringende polderwater in verbinding, is echter ook dikwijls
van andere sloten door middel van dammen afgesloten, zodat
de vervuiling tot enkele waterlopen beperkt blijft.
In het algemeen is het water zéér sterk vervuild. Deze vervuiling dringt bij de kleinere fabrieken echter
meestal niet over grote afstanden door. Slechts de aanwonenden in de naaste omgeving ondervinden hierdoor hinder
door stank.
:Door de middelmatige fabrieken wordt soms het water
in een geheel dorp bedorven; enkele zeer grote bedrijven
verontreinigen door hun afvalwater een gehele streek of
een groot deel van een watergebied. Ziekten zullen in het
algemeen door het wonen in de omgeving van dergelijke vervuilde sloten niet optreden, zolang het water niet voor
huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt. Dit laatste is
tegenwoordig, nu er bijna overal aansluitingen aan het water1eidinet zijn, vrijwel nergens meer het geval.
De vervuilde sloten kunnen als drinkwaterbron voor het
vee de oorzaak zijn van veeziekten. in de Draktijk schijnt
dit mee te vallen. Dien beweert algemeen, dat bepaalde ziekteverschijnselen niet optreden, ofschoon anderen zeggen,
dat het vee er darmaandoeningen van krijgt, welke o.a. zich
uiten in diarrhoe (dit laatste treedt herhaaldelijk op wanneer het vee brak water te drinken krijgt) kTel kan men
echter aannemen, dat slecht drinkwater een ongunstige invloed op cle algemene gesteldheid van het vee, en als ge-

4
volg hiervan op de melk-productie ?) Sommige zuivelfa-..
brieken gaan er zelfs toe over, leidingwater te verschaffen voor het vee, dat anders zou moeten drinken uit de
door de fabriek vervuilde sloten.
Een beslist zeer nadelige invloed heeft het afvalwater der zuivelfabrieken overal op de visstanci. in polders,
waar veel zuivelfa'rieken aanwezig zijn, zoals b.v. de
vier Noorder Koggen, is de visstand in de loop der jaren
sterk achteruit gegaan.
Hier volgt een overzicht van de zuivelfabrieken in
Noord-Hollanc

) C;ultura, Mei 1922
later, Bodem, Lucht April 1924
I:lapport Jolles
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GASBRONNEN
GEOLOGI ECHE FORIÏATIE VAN DE BODEM VAN NOORD-HOLLAND
iOord-H011and hoeft verschillende malen in de
laatste geologische periode
1 afwisselend onder en boven de zoospiegel gelegen en is nu eens door zoet dan
weer door zout water bedekt geweest. Dientengevolge
liggen in horizontale lagen boven elkaar, zeeklei,
zand,Debom, grint en veen.
kloilagen zijn voor water weinig doordringbaar. De grint- en zandlagen zijn doordrenkt met water. Daartussen liggen hier en daar eilanden van veen
en wel op de plaatsen, waar vroeg er zoetwatorplasson
met hun plantengrooi zijn geweest. Dicht onder het
maaiveld treft men het grondwater aan, waarvan het niveau geleidelijk overgaat in dat der kavelsboten. Het
grondwater reikt tot de bovenste voor water ondoordringbare kleilaag.
De verschillende watervoerende lap
gen zullen
bepaalde plaatsen wel verbinding met el
kaak' hebben, maar over grote uitgostrekthoden behoeft
dat, in verticale zin niet het geval te zijn. Hierdoor
komt het e dat sommige waturlagon onder druk staan en
andere niet. Deze druk kan veroorzaakt worden door het
nabijgelegen hogere land, door de water- en zandmassa
der duinen, of door de nabij gelegen zee.
NATUURLIJIE EN IÇUNDTMATIGE TELLEN
Dat dit diepte water in de enige meters onder zeeniveau liggende polders niet aan de oppervlakte komt,
is te verklaren uit de aanwezigheid van afsluitende
klei- en boemlagon. in sommige gevallen kan het water
deze lagen doorboren. Er ontstaat dan een natuurlijke
wel.
unstmatige wollen ontstaan wanneer men, b.v. door
een in de grond gedreven pijpleiding, een of moor watorkorendo lagen doorboort tot in een zandlaag, waarvan
het water onder druk staat. Dit water borrolt dan omhoog en vormt een z.g. Norton-wel. Non kan de natuurlijke watergift van een dergelijke wel verhogen door
er een pomp (gewoonlijk door een motor aangedreven) op
te zetten.
BRON GAS
Bevat het water vaA de natuurlijkoof de Hortonwol
veel opgelost moorasgas, dan kaii de wel gebruikt worden als gasbron. I-iet in het water opgeloste gas ontwijkt nl. voor hot grootste gedeelte uit het water, wanneer dit laatste aan de oppervlakte komt en dus niet
meer oner verhoogde druk staat.
asbronnen treft men alleen aan in streken, die beneden do zeespiegol liggen.
In de tweede helft der vorige eeuw ôntdekte Wou
ter Sluys toevallig, dat boven een sloot, waarin een
natuurlijke wel voorkwam, zich uit het water brandbaar
gas afschoidde. Omstreeks 195 begon men hier en daar
in Noord-Holland gasbronnen te slaan, naar het voorbeeld
van enkele reeds in Zuid-Holland gemaakte bronnen. Na

-21919, in de dure na-oorlogse jaren, zijn er veel bijgekomen. Deze gasbronnen gaven goedkoop kook- en
lichtgas en bovendien een grote hoeveelheid helder
koelwater, dat op de boerderij voor verschillende
doeleinden kon worden gebruikt, zoals voor koelwater
voor de melk, spoelwater en dikwijls ook voor drinkwater voor het vee.
Bijlage 1 geeft de afbeelding van een brongasjnstallatie.
De samenstelling van het brongas is weergegeven
in de tabel van bijlage 2.
Vrijwel algemeen wordt aangenomen, dat dit gas
het eindproduct is van een volkomen afgelopen rottingsproces van planten en dieren onder anaerobe omstandigheden. Deze methaangisting heeft nog elke dag plaats.
Iven kan dezelfde gassen opvangen boven polders1oteri
boven de Amsterdamse grachten en boven iedere waterplas,
waar plantengroei is en waar zich op de bodem een z.g.
derrielaag vormt.
Het meest aannemelijk is de opvatting, dat het gas
in de dieptelagen sedert v66rhistorische tijden daar
heeft vastgezeten, omdat het niet kon ontwijken door
de erboven liggende kleilagen. Zeer waarschijnlijk hebben de rottingsprocessen oorspronkelijk in zoet water
plaats gehad en zijn deze watervoerende lagen secundair
door het opdringen van zout water brak geworden. Hierop wijzen bijv. de chlooranalyses van water van een
Uit die
diepboring, weergegeven in de tabel bijlage
tabel blijkt, dat men op verschillende diepte afwisselend lagen zoet en zilt water aantreft.
iJoordat het dieptewater onder verhoogde druk
staat, kan het meer gas oplossen. Zoals reeds werd
opgemerkt zal dit meerdere gas vanzelf uit het water
ontwijken, wanneer dit laatste, aan de oppervlakte
gekomen, niet meer onder verhoogde druk staat. Om dit
vrijkomen van gas te bevorderen, wordt het hoveneinde
van de welpijp voorzien van een sproeier van bijzondere vorm, waardoor de waterkolom in dunne stralen of
lagen wordt verdeeld. tien neemt in het algemeen aan,
dat uit tien m3 water én m3 gas gewonnen kan worden
en dat lO van het oorspronkelijk in het water aanwezige gas opgelost blijft en dus met het water wegvloeit.
Algemeen hoort men zeggen, dat de zoetwaterbronnen
beter zijn dan die, welke brak water voeren. Deze mening is bij het onderzoek niet bevestigd. Verder zegt
tien, dat de watergift verhoogd wordt bij slecht weer
en op handen zijnde storm. Ook hiervan is bij het onderzoek niets gebleken. Wel aannemelijk is, dat sommige grondlagen, die rechtstreeks onder de druk van het
zeewater staan, een verhoogde watergift hebben bij
I\1..J.storm, aangezien de waterstand van de zee nabij de
kust clan hoger is. In de Dchermer zijn daar voorbeelden
van.
Ar zijn in Noord-Holland verscheidene bekwame puttenhoorders, die waterlagen onder druk en met voldoende gas weten te vinden. Zij zijn van mening, dat er
verschillende watervoerende la'en boven elkaar liggen,
13, 30, 40, 50 2 66, O en 90 meter beneden
nl. op

3.

±
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het maaiveld. Dat dit Norton- of gasbronnenwater tevens
zouten bevat, heeft men wel opgemerkt, maar van weinig belang acht.
ge
Dat het zoutgehalte van dit water op de toestand
van het polderwater echter van grote invloed kan zijn,
blijkt uit het volgende.
HET ;JATER DE

GASBDONNEN

EIGENSCHAPPEN

Hoewel er verspreide gegevens over de samenstelling van dit dieptewater bestaan (Rijksbureau voor
Drinkwatervoorziening, Landbouwconsulent te Hoorn) was
het nodig tal van gasbronnen opnieuw op haar chloorgehalte te onderzoeken, teneinde een beter inzicht te
krijgen in de invloed van de gasbronnen op het slootwater.
Dit is in de afgelopen jaren met medewerking van
de polderbesturen geschied. Het aantal aldus onderzochte bronnen zal ongeveer 1200 bedragen; een nog groter aantal is niet onderzocht, men kan het aantal gasbronnen zeker op 3000 schatten (zie bijlagen 9 en 10).
Er wordt beweerd, dat alle gasbronnen in de loop der
jaren verzilten. Hiervan is ons echter niets gebleken.
Omtrent het chloorgehalte van gasbronnen werd in
1911 door iintgens het resultaat gepubliceerd van zijn
onderzoek. Hij maakte een iso-halinen kaart van de
grondlagen op 30 meter diepte, gebaseerd op het zoutgehalte van de gasbronnen, die zich daar bevonden. Ook
hij neemt aan dat de lagen, waarin zich zout bevindt,
dit gekregen hebben door het opdringen van het zeewater uit het westen, hetzij door oude zee-armen of
doorbraken, hetzij onder de duinen door in verticale
zin. Zeker is dat wanneer, zoals tegenwoordig, een grote hoeveelheid water aan de diepere lagen wordt onttrokken, dit zal moeten worden aangevuld van de zoetwatervoorraad van de duinen uit, dan wel van de zee uit.
Sedert het onderzoek van Wintgens in 1911 is in
de verschillende polders het aantal gasbronnen zeer
toegenomen, zodat het overzicht niet meer voldoende volledig was. De tabellen van bijlage 4 laten nu de uitkomsten zien van het nieuwe onderzoek. Dit onderzoek is
in de Schermoer, de Beemster en de Wogmeer ingesteld
met medewerking van de poiderbeaturen. Van al deze gasbronnen zijn voor zover bekend, gegevens betreffende
diepte, ouderdom en kwaliteit verzameld en watermonster
op chloorgehalte onderzocht.
Mej .L.van Breemen, biol.docta, het Rijksbureau
voor Drinkwatervoorziening en de heer C.J.van den Oord,
hoofdopzichter van de polder de Beemster, werkten eveneens aan dit onderzoek mede; in de Purmer zijn de gasbronnen bemonsterd en gemeten vanwege het Rijksbureau
vcor Drinkwatervoorziening. De kaart bijlage 5 toont de
ligging en het chloorgehalte van de gasbronnen in de
Schormeer. De kaart bijlage 6 bevat deze gegevens voor
de gasbronnen in de Purmer; de kaart bijlage 7 die voor
de Beemster en de kaart bijlage 8 die voor de Wogmeer.
We staan hier voor een aantal gegevens, die er

-4heel wat ingewikkelder uitzien dan de iso-halinen
kaarten van JJintgens. Dit komt o.a. omdat bij het
nieuwe onderzoek niet alleen de bronnen op 66n diepte, maar bronnen op allerlei diepten zijn aangegeven.
Het is niet doenlijk om deze warwinkel van cijfers te
ordenen, temeer omdat van vele gasbronnen de diepte
niet nauwkeurig bekend is. Bovendien staan vele bronnen op 2 of moer waterlagen en brengen dus gemengd
water naar boven, terwijl daarenboven communicatie
tussen die waterlagen kan hebben plaats gevonden, zodat de oorspronkelijke toestand is veranderd en de gevonden chloorcijfers in waarde hebben verloren als
gegevens voor iso-halinen. Een poging om een scheiding
te maken tussen bronnen die op een enkele waterlaag
staan en die, welke oo meerdere lagen staan, bleek
niet mogelijk.
Het water van sommige gasbronnen is zoet, dat van
andere brak. Er zijn uitstekende gasbronnen van beide
soorten. Jeliswaar kan het zout in de loop der jaren
toeneriien, maar de voorbeelden daarvan zijn schaars.
Exacte gegevens ontbreken. lol waarschijnlijk is, dat
het water van vele watorvoerende grintlagen in NoordHolland naar beneden toe zouter wordt. Zonder Wetenschappelijk onderzoek aan de hand van diepboringen
kunnen *ij daaromtrent niets naders zeggen. De vage
aanduidingen der puttenboorders, mannen van de practijk, die weinig of niets van de samenstelling van het
ter in de bodem en de eigenlijke oorsprong van de
zouten in het water kunnen opsporen, zijn daarvoor
niet toereikend.
Het water der gasbronnen bevat microbiologisch
niets belangrijks, het is zeer arm aan microben. Biologisch leven is er niet in. Dit dieptewater is vrij
van zuurstof.
DE HOEVEELHEID WATER DIE EEN BRON GEEFT
In de Purmer zijn 49 bronnen gemeten. Hierbij
bleek, dat de watergift zeer uiteenloopt en varieert
van 6 tot 210 liter per minuut. Het gemiddelde van de
waterproductie bedroeg in de Purmer
65 liter per
bron per minuut (andere schattingen zijn35 liter/minuut en 100 liter/minuut). Het komt voor, dat de watergift van een bron, die oorspronkelijk goed was, achteruit gaat, zodat het water niet meer met voldoende
kracht ômhoog borrelt. De oorzaak hiervan kan zijn verzanding, of dat er te veel bronnen vlak hij elkaar op
dezelfde laag worden aangesloten, of ook, dat een nabij
gelegen watergebied, dat druk op de watergevende laag
uitoefende, wordt drooggelegd. Dit laatste was het geval bij het tot stand komen van de ieringenneerpolder,
waardoor in het naburige oude land tal van gasbronnen
onwerkzaam werden. Op vele bronnen heeft men motorpompjes aangebracht op de bestaande pijpleidingen. Hierdoor
wordt het dagelijks benodigde gaswater in weinige uren
naar boven gepornpt,

-5In plaats van verzande bronnen slaat men een
nieuwe pijp, hetzij in dezelfde laag, hetzij in een
andere of diepere. Verscheidene puttenboorders sluiten reeds direct een gasbron op verschillende waterlagen aan.
HET AANTAL BRONNEN
Verschillende polderbesturen en gemeenten weten
niet precies hoeveel gasbronnen in hun gebied zijn.
Op de vragenlijst, welke ter gelegenheid van dit Onderzoek werd rondgezonden aan alle Noord-Hollandse gemeenten, kwam ook een vraag voor naar het aantal gasbronnen. De zodoende verkregen gegevens zijn verwerkt
in de tabel bijlage 9; op de kaart bijlage 10 vindt
men in de gemeenten het aantal gasbronnen ingeschreven.
Zoals blijkt zijn die gegevens niet volledig en
bovendien zullen verschillende der opgegeven aantallen te laag zijn. Immers telkens worden er nog nieuwe
bronnen bijgemaakt en slecht werkende verbeterd. De
gasbronnen hebben zulke grote voordelen en gemakken
zelfs boven ëlectriciteit en waterleiding, dat het te
begrijpen is, dat er nog voortdurend nieuwe bijgemaakt
worden. In de Wieringermeerpolder alleen zijn reeds
O gasbronnen geslagen. 1-let aantal gasbronnen volgens
deze enquête is ± 2500, maar men mag zeker aannemen,
dat het hoger is. Van dit aantal zijn + 1200 op
chloorgehalte door ons onderzocht.
INVLOED OP HET POLDER{ATER
Natuurlijk hebben een paar gasbronnen weinig betekenis voor de totale waterhuishouding van een polder. Doch wanneer er veel zijn, zoals in de polders,
die hiervoor worden besproken, dan heeft het bovengenoemde water een (--;rote invloed op de samenstelling van
het slootwater. Hierbij moet men bedenken dat behalve
de in gebnik zijnde gasbronnen ook de verlaten gas' de polder blijven
bronnen haar water veelal nog op
lozen. Het is ni, niet de gewoonte slecht gevende gasbronnen te dichten of af te stoppen 1).
Door de invloed der gasbronnen is het water in
de ene sloot soms van een zeer hoog zoutgehalte, terwijl dat van een sloot er vlak naast een zeer laag
chloorgohalte heeft. Rekent men voor een bepaalde afdeling van een polder uit hoeveel water uit do daar
aanwezige gasbronnen in die afdeling komt en wat het
chloorgchalte van het slootwater dientengevolge zou
moeten zijn en vergelijkt men dit cijfer met het werkelijke chloorgehalte der sloten, dan ziet men, dat in
de winter het slootwater minder zout en in de zomer
zouter is dan het volgens de berekening had moeten
1) Bovendien brengen de z.g. nortonwellen, waarbij
het dus niet om gaswinning, maar slechts om het water g aat, ook nog zilt water in de polder.

-6zijn. Dit bewijst, dat in do sloten zich in hoofdzaak
gasbronwater bevindt en dat in do winter dit water
wordt verdund door regenwater, terwijl in de zomer
de verdamping oorzaak is van het hogere zoutgehalte.
Dit komt tot uiting in tabel bijlage 11.
Jaarlijks wordt in de Beemster ; 40 millioen m3
water door de gemalen uitgeslagen, Hiervan is + 2
millioen van de bronnen afkomstig. Over het heTe jaar
komt
60 millioen m3 water door regen in de polder;
een gedeelte van dit water verdwijnt door verdamping.
Uit een en ander blijkt duidelijk, dat voorlopig voor
de Boemster - en voor de Purmer geldt hetzelfde geen andere bronnen van verzouting dan het water uit
de gasbronnen gezocht behoeven te worden
Uit de gevonden gemiddolden van de hoeveelheid
en van het zoutgehalte van het poldorwater, van dat
der gasbronnen en van het uitgeslagen poldorwater is
de zoutbelasting van de polders op het hoezemwater te
berekenen. Zie de tabellen van bijlage 12.
Deze cijfers zijn het resultaat van analyse van
watermonsters gedurende een jaar genomen, elke dag in
dezelfde sloten in verschillende afdelingen van de
polder. Ook word bij de verschillende gemalen water
tijdens de maalperioden genomen, en op chloorgehalto
onderzocht. Do hoeveelheid water, die door de gemalen
werd uitgeslagen, was bovendien bekend.
Het brongaswater is in de Beemster zo overvloedig,
dat de laatste jaren ook bij droogte geen boezemwater
behoefde te worden ingelaten en dat ook in de zomer de
gemalen geregeld moeten werken om het teveel aan water
uit to slaan.
Jij vermoidden reeds, dat het water der gasbronnon zeer arm was aan microben en vrij van zuurstof.
In de nauwe poldorsloten is opnmiing van zuurstof niet
gemakkelijk; daar, waar sloten met overwegend water
van gasbronnon, rioolwater en faeca1in, afkomstig
van maisen en dieren, ontvangen, worden ze zeer spoedig vervuild. Ook het afvalwater van zuivelfabrieken
kan in dergelijk onnatuurlijk slootwater tot sterke
vervuïling aanleiding geven, daar er geen biologische
zelf reiniging optreedt. Immers de zuurstof en de organismen om deze zelf reiniging te bewerken, ontbreken,
Herstel van dit water heeft dus nagenoeg niet plaats.
Hot gevolg hiervan is een sloohte algemene toestand
in de poldorsloten, donker stinkend water, zonder
plantengroei en zonder vissen.
Resumerende kan worden gezegd:
het water der gasbronnen heeft een gerng zelfreinigend vermogen; afvalwater en faecalien geven spoediger dan bij gewoon water, en langdurig, aanleiding tot vervuiling;
de hoeveelheid geproduceerd water is in de onderzochte polders zeer aanzienlijk;
in de onderzochte polders heeft het water der gasbronnen grote invloed op de samenstelling van het
slootwater; het beheerst het zoutgehalte volkomen,
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mini-t
mum

maxi-

aantal
bronnen

Bovonpoldor
Arenborgorpoldor
Middonpolder zuid
Middenpolder noord
Lagekilpolder
Floogekilpolder

105e
335

57
31

3975
2650

1199
371

64
26
52
40

3400
1940
3900
2450

232
203
79
12
107
66

totaal gemiddelde

864

379

mum

701

815

Gasbronwator in enige Noord-Hollandse polders

milligrammen chloor per liter
aantal
bronnen
Beemster
cermer
Purmer
oinoer

15
103
160

57

gemiddelde

701
1675
1045
146

minimum

maximum

26

3975

36
65

5450
330
720

27

Map 8 bijlage 9
NOORDHOLLAND
aantal gasbrorinen 1937

Akersloot
Abbekerk
Andijk
Avenhorn
Barsingerhorn
Beemster
Deets
Bergen
Blokker
IDerkhout
Bovenkarspel
Graft
Groote Broek
Haarlemmermeer
1-larenkarspel
Hensbroek
iloogkarspel
Hoogwoud
Hoorn
Ilpendam
Jisp
IlIatwot1e

1
10

149
± 50
25
816
15
2

5
231
1
1

94.
205
± 25
57
150
± 20
± 5
± 12
1
10
26

Ivionnikendam
Nibbixwoud
Oudendijk
Oudorp
Oude Niedorp
Oterleek
Schermerhorn
Sint Pancras
Twisk
Ursem
Jervershof
7ieringerrneer
Wieringerwaard
Winkel
Wognum
lijde Jormer
Zd en Nd Scherrner
totaal

12

± 75
50
t 10
2
10
11
1

7
± 5
±100
± 80
± 50
± 30
3
t 20
±100

24-94

Aalsmeer
Fleerhugowaard
Landsmeer
Nieuweramstel 1 aantal
Sint Maarten 1 onbekend
Venhuizen
1
Zwaag
en vele andere

Een aantal bronnen zijn na 1938 onderzocht vanwege de Prov.
aterstaat; men kan daarover bijzonderheden vinden in het rapport Ontzilting van Noord-Ho1and, Rijksuitgeverij 1946.

Nap 8 bijlage 11
BEEDISTER
mgr 0 /1 van slootwater in de vier hoofdafdelingen van de polder.
zuidnoordzuidnoordwestelijk westelijk oostelijk oostelijk
Juni 1935
Juli 1935
ruusti;' 1935
Seteber 1935
October 1935
November 1935
!Dmbor 1935

376

Januari 1936
iebn.iari 1936
Naart 1936
april 1936
Ji 1936

181
159
272
361
467

remjddeld
iinimum
raximum

)

426
573

414
257
215
16

322
slootwater 16
573

oio1noa emidde1d
371
: iLagekil
11oogek11 ) polder
Midden
:c Lagekil
Hoogekil

'o1der

664
478
443
52
419
342
273

96
1300
1299
1072
890
86o

240
291
572
666
812

660
684
696
999
1325

1046

42
240
812

950
651
1325

(El4x
(622xx

335

1059

707
870
911
926
574

395
334
315

452
927
896
1046

703
315

651

Map 8 bijlage 12
]ATEFLBALANS_BEEMSTER
aantal m3 uitgeslagen polderwater
1935 - 1936
de Rijp
Juni 1935
Juli 1935
.uJustuS 1935
September 1935
October 1935
November 1935
December 1935
Januari 1936
Februari 1936
Maart 1936
April 1936
Mei 1936
tc'baal

Demidd.eld
minimum
maximum

uitgerialen
neerslag
verdamping
gasbronnen

692 850
74 400
210 831
744 000
2 166 900
1 650 750
2 748 150
2 600 931
1 199 700
148 800
74 400
74 1~00
12 36 112

Beets

Oosthuizen
1 642
378
21
1 575
2 247
2 419
3 019
3 120
1 858
1 325
1 667
491

200
000
400
000
000
200
800
600
500
100
400
400

19 962 600

---------

1 399
920
2 329
2 338
1 143
362

650
700
650
950
900
700

-----

totaal
2 335 050
452 400
429 231
2 319 000
5 813 550
4 990 650
8 097 600
8 060 41
4 202 100
1 836 600
1 741 800
565 8o0

8 495 550 40 844 262

milligram chloor per liter
643
3
264
325
1105
558

274
123
505

jaroverzi cht 1935-1936
waterhoeveelheden van de Beemster
± 40 mill.m3
zie hierboven
± 60 mill.m3
839 m m
± 700 m m
± 50 mill.m3
± 95 m3 per etmaal per bron
± 2 mill.m3
as bronnen
hoeveelheid water per etmaal in m3
A

Feemster
Schermer
Purmer
Togmeer

40
5
8
2

750
150
000
850

B

79 425
9 75

15 200
5 215

A berekend±50 m3
per etmaal
B berekend ±95 Tfl
per etmaal

-

t

-

NED.V ERST EGEN VAT ERBOC EM-EN LUCHTVERONTREINIGING
,

DEELI
NOORD-HOLLAND

1

MAP 9

NOORDZEEKANAAL

ONDERZOEK NAAR DE MATEVAN VERONTREINIGING
VAN DE OPPERVLAI(TEWATERN IN NEDERLAND

1

:. RIi7trt<t3rJRIZA
negreaIZoetwaterbeheer en
AfvawaterbehandeIing
Documentatie
Postbus 17
8200 AA Lelystad

Bibliotheek

1 N H OUD VAN
jvAP

9

ONDEKZ GEK VAN HET NOORD ZEEKANAAL
Het Noordzeekanaal
Het plankton . ................ . . . . . .
TTTT A(u1î\T.

Tabel der punten van monsterneming in het
Noordzeekanaal en in de buitenhavens
van IJmuiden.
Kaart van het Noordzeekanaal met punten van
monsterneming.
Kaart van de havens van IJmuiden met punten
van mons t ernem ing.
4.. Tabel zuurstof- en chloorgehalte van het water in de havens van Ijmuiden.
Tabel zuurstof- en chloorgehalte van het
water in het Noordzeekanaal,
Grafieken van de zuurstof- en chloorprofielen van het water in het Noordzeekanaal.
Tabel van het phytoplankton van het Noordzeekanaal.
g• Tabel van het zoplankton van het Noordzeekanaal.
9. Kaart, isohalinen van het Noordzeekanaal.

Bladz,
2

1-

ïap 9

0itO3K VAN HET NOOD EIdLO AAL
Aansluitend aan het onderzoek naar de visserij en de
visstand op het Noordzeekanaal door P.Korringaî) werd het
nodig geoordeeld in dit kanaal een nader onderzoek in te
stallen naar de graad van verontreiniging van het water,
naar de gesteldheid van de boder.;i en naar het plankton.
Daarbij zou er in het bijzonder op worden gelet 6f en
hoover het marineplankton in het kanaal doordringt.
Om een indruk te krijgen van de graad van verontreiniing van het water worden erilcele eenvoudig uit te voeren
chcmische bepalingen verricht, zoals die van het zuurstôfgehalte, het zuurstofverbruilc en nu en dan de rnnthyleen
blauwgroef ter bepaling van de rottingsvatbaarheid van het
water.
De monstero worden genomen zoweL aan de oppervlakte
als in de diepte op tal van vaste punten (zie tabel bijlage 1); maar bovendien hadden enige keren neer volledige
bemonsteringen over de gehele verticale doorsnede op enkele punten in het kanaal plaats. Om meerdere gegevens te
verkrijgen over het zoutgehalte van het kanaal en het verloop daarvan van IJmuiden naar Amsterdam in verband met
de diepte, werd bij elke raonatenceming steeds aan de oppervlakte en in de diepte water genomen ter bepaling van
het chloorgehalto. Op bepaalde punten werden steeds verticale profielen gemaakt, waarbij met een afstand van 1
of 2 meter, behalve het chloorgohalte ook het soortelijk
g-wicht van het water met een areometer werd bepaald. Op
enkele tochten werd het }Dvkmantiter vastgesteld; deze gistirLgsproef werd gekozen om het water in bacteriologisch
opzicht te kunnen vergelijken met aangrenzende waterebieden, zoa:is het IJsselmeer en de Aoisterclarnse grachten,
waarvan het bacteriologisch beeld door talrijke onderzoekingen van de Gemeentelijke tleneeskundige en Gezondheidsdienst van Amsterdam goed bekend is. Om een indruk te
krijgen van de badengesteldheid, worden op verschillende
punten van het kanaal r.ot de bodemhapper grondmonsters
naar boven gebracht en ter plaatse op uiterlijk en reuk
beoordeeld ma macroscopisch op organismen onderzocht.
Heb plankton word verzameld op verschillende diepten
en wel in de regel een halve meter onder de oppervlakte en
circa 6n meter boven do bodem, door telkens 20 liter water
door middel van een viougelpom3 op te pompen en dit daarna
door een planktonnet te filtror?n Not aldus verzamelde
plankton werd in met xcrmol ge±tLxecrcLe toestand naar het
laboratorium modegenomon cm daar te worden gedetermineord.
Voor in bezwaren tegen het oppomren en daarna filtreren
van plankton aan te voeren wordt verwezen naar hetgeen
daarover onder het OPlankton wordt vermeld,,
Om tevens gegevens te verzamelen betref'fende het met
het Noordzeekanaal ton nauwsto samenhangende gebied van de
IJmuider buitonhavono, worden ook hier herhaaldelijk op
een tiental punten monsternemingen verricht, terwijl bij
aJi e tochten op het Noordzoekanaal steeds ook minstens 6n
-------------------------1) De Levende Datuur 9 196.

punt in de IJmuider havens buiten de sluizen werd bemonsterd (Zie bijlagen 1, 2 en 3).
De bemonsteringstochten op het Noordzeekanaal
hadden plaats op de volgende data:
16 April
1936
Mei
19
22 Juni
31 Juli
4 September
13 October
9 Iaart
1937
31 Maart
10 Mei
9 Juni
10 Augu s tu s
10 September
17 November
De volledige bemonstering (zie kaart, bijlage 3)
van de IJmuider buitenhavens had plaats op de volgende
data:
1936
15 April
25 Mei
22 Juni
31 Juli
4 September
13 October
31 Maart
1937
De tochDen hadden plaats met boten van de Rijkswaterstaat

}LST NOORDZEEIÇANAAL
1-let Doordzeekanaal is een boezemgebied van circa
400 millioen m3 inhoud, waarin zich voortdurend water
verplaatst. Gegraven ten dienste van de scheepvaartverbinding van Amsterdam met de Noordzee is het tevens
een boezem voor een gedeelte van Noordho±land benoorden
het Y, het noorden van Rijnland an van Amstelland, van
de aangrenzende IJpolders en van Waterland. Deze afwaterende gebieden brengen hun overtollige water op het
1oordzeekanaal, dat zich daarvan ontdoet door spuien
bij eb te IJmuiden op de Noordzee door een spuisluis
waarvan de drempel op circa 524 m - N.A.P. lig.
v:rann
het door aanhoudende westenwinden of anderszins niet mogelijk is op de Noordzee te spuien, wordt
afgelaten bij de Oranjesluizen te Amsterdam op het
IJsselmeer, Men mag aannemen, dat het grootste deel
van het waterbezwaar van het IJoordzeekanaal in de
Noordzee, en slechts een klein deel daarvan in het
IJsselmeer terecht komt,
Tijdens het spuien naar de Noordzee heerst op het
Tehele kanaal een merkbare stroom in westelijke rich-

-3ting, is de spuiing krachtig dan deelt daarin ook het
water in de diepere lagen. Is deze niet krachtig e dan
kan het gebeuren, dat de waterlagen tot op een diepte
van circa 6 á 7 m naar het westen stromen, terwijl de
diepere lagen hetzij stilstaan, hetzij in oostelijke
richting worden gedreven (zie hierover publicatie No.
32, verslagen en mededelingen zoutgehalte Noordholland l)
De watervorplaatsing op
het kanaal is in de winter Vrij aanzienlijk, Tijdens een krachtige spuing
wordt in de regel 3.500.000 m3 water afgelaten 2j Dit
is voornamelijk afkomstig van de bovenste 4
5 m (de
diepte van de drempel van de spuisluis). Deze waterlaen bewegen zich wostwaarts. Wordt elke dag gespuid
dan duurt het, daar het kanaal circa 25 km lang is,
verscheidene etmalen voor water b.v. van het Y bij
Amsterdam de zee bereikt.
anneer niet gespuid wordt is het vrater in het kanaal geenszins in rust: bekend
na de publicatie
d.ienaangaande in iide Ingenieur ), dat het zoutverschil
in het water tussen het estclijk- en het oostelijk
deel van het kanaal, een uitwisselingsstroom in het leven roept. Het hogere zoutgehalte in het Westen wordt
veroorzaakt door de nabijheid van de Noordzee, die bij
elke vloed een grote hoeveelheid zeewater in de havens
van IJmuiden binnenvoert. tleliswaar stroomt bij eb een
zelfde hoeveelheid er weer uit, doch het zeewater, dat
soortelijk zwaarder is dan het water in de buitenhavens,
dringt nabij de bodem land-inwaarts. Het zoekt tengevolge van zijn zwaarte de laagste punten van de bodem in
dit gebied op en zal tengevolge daarvan het meest aanwezig zijn nabij de ioorderschutsluis, van welke de
diepte 15,5 m beneden N.A.P. bedraagt
Hot lagere zoutgehalte in het Oostelijk deel wordt
veroorzaakt door de afwatering van Amstel, Merwedekanaal en de nabijheid van het IJsselmeer, die alle water aanvoeren, dat zelden meer dan 500 mg chloor per
liter bevat.
Tengevolge van het verschil in zoutgehalte van het
water in het westen en Oosten van het Noordzeekanaal,
ontstaat een uitwisselingsstroom tussen Oost en West.
Een stroom van West naar Oost treedt op in de onderheift
van het kanaal, een teg enstroom van Oost naar West in
de bovenhelft,
CD

l)Verslagen en mededelingen N0.32 van de Commissie voor
het botanisch onderzoek der Zuiderzee. Het zoutgehalte
van boezem- en polderwatèr in Noordholland in Eed.
Kruidk, Archief, Deel 46, 1936.

2)Ir.J.P.Mazure. Invloed van schuttingen op de kwaliteit van het binnenwater, in ilde Ïngenieur 1934.

-.4 In het Noordzeekaiaal is de diepe zoutstroom
oostwaarts van fundamentele betekenis voor de algeme
ne toestand van het water, zowel op chemisch als biologisch gebied. Deze zilte onderstroom neemt zijn
oorsprong in het zoutte en diepste gedeelte van het
Noordzeekanaal-gebied, nL de Velserkom.
De Velserkom is te verdelen in twee gedeelten.
Het zuidelijk deel tussen hanaal en Zuiderspuisluis,
waarvan het water tot zêkere diepte tijdens het afspuien in beweging komt, en het Hoordelijk deel, dat
door de suiing weinig in beweging wordt gebracht. Het
water, dat tijdens een spuiing de kom verlaat, is
voornamelijk dat van de bovenste 6 m. Het dieper liggende water heeft geen mogelijkheid tot afstromen of
verversing. Integendeel, het wordt aangevuld in de
dierte door schutwater van de Noordersluis, verspreidt
zich in dat gedeelte min of meer en trekt na een verblijf van onbekende duur het Noordzeekanaal oostwaarts
in.
Onze waarnemingen tonen aan, dat de toestand van
het water in de Velserkom zodanig is, dat aan de qpvlakte een wisselende hoeveelheid zuurstof voorkomt,
afliankelijk van veel spuienof van weinig spuien. Ook
het zoutgehalte is wisselend naariiate er veel of weinig
aanvoer van water van het Oosten is. /Iordt er veel gespuid en dientengevolge veel aangevoerd, dan daalt het
zoutgehalte van het oppervlaktewatër in de Velserkom.
Onze cijfers tonen verder aan, dat bij de derde
meerstoel de algëmene toestand van het diepste water
veel slechter is, dan die van het oppervlaktewater,
dat de bodem vervuild en stinkend is en dat het zoutgehalte zeer hocg en nagenoeg van dezelfde grootte is
als dat van de buitenhavens bij punt VIII (kaart bijlage2 en 3, en de tabellen bijlage 4 en 5).
Hoe komt het nu dat het water in het diepste gedeelte van de Velserkom een laag zuurstofgehalte
heeft?
Zoals gezegd, komt dit diepere zoute water in de
Velserkom via de Noordersluis uit de 'aiitenhavens als
schutwater naar binnen Wij dienen derhalve de toestand van het water in het havèngebied nader te bezien
ter beantwoording van de vraag, waaropi het water in
de Velserkom een laag zuurstofgehalte, een groot zuurstofverbruik en een grote rottingsvatbaarheid heeft.
In het havengebied zijn a:3 bronnen van waterverontreiniging te noemen: het afvalwater van de papierfabriek en van het hoogovenbedrijf en enkele riolen van
de gemeente Velsen. De hoeveelheid afvalwater van het
hoogovenbedrijf bedraagt onpeveer 100.000 m3 per etmaal;
de papierfabriek loöst circa 7500 m3 per etmaal ? terwijl het rioolwater, dat Velsen rechtstreeks in de buitenhaven doet vloeien, circa 1,500 m3 per etmaal bedraagt; enige vervuiling wordt nog plaatselijk in de
Vissershaven teweeg gebracht door de gebouwen van de
Visafslag en enkele visverwerkende fabrieken en percelen in die omgeving.
Dit onze chemische cijfers kan men zien dat de
algemene toestand van het Ijmuider havene1nied aldus is:

Het vloedwater, dec dce' de Zuder. en Noorden
doorgang naar binnen komt, beweegt zich, doordat het
soortelijk zwaarder is dan het in de haven reeds aanwezige water, naar de bodem en het overige aanwezige
water wordt daardoor tot vloodpeil opgeheven Pit hin
nenkomende vloedwater he ôft een hoog zuurst of gehalte.
Wij mogen dus verwachten dat bij vloed in de beide
doorgangen het zuurstofgehalte in de diopte hoog is.
Dit komt overeen eet onze waarnemingen, waaruit wij
opmerkten, datbij alle tochten, die bij oplopend tij
werden gemaakt, hoge zuurstofgehalten worden aangetroffen in de diepte0 Naarmate men dit vloedwater in
oostelijke richting, dus naar het sluizengebied toe,
vervolgt, neemt men waar, dat het zuur stof gehAlte erin
afneemt (zie tabelbijlage L), Wij merkten op. dat het
water aan de oppervlakte niet alleen belangrijk minder
zout is dan hot vloedwater, maar dat het ook een zuur
stofgeha.]te hoeft, dat lager is dan dat van het vloedwater.
in de regel is dit zuur stof, gehalte over het gehele gebied tussen de 50 en 6o7 verzadigd terwijl het
vooral in het westen in dc diepere isgen dank zij het
verse vloedwater, hoger is Er, zijn drie oorzaken,
waardoor het vloedwater, naarmate het in het havengebied doordringt, zlr2rstof armer wordt:
le. het vloodwater zinkt door zijn groter soortelijk
gewicht ten opzichte van het water, dat zich in de
buitenhaVens bevindt, naar ee diepte; hier kan het
daglicht, nodi voor de assimilatie en zuurstofvorming van het plankbon, slechts weinig doordrengen; de zuurstofproductie gaat achteruit;
t vloodwater zich bevindt is
2e de bodem , waarboven het,
vervuild en neemt zuurstof .op
3e het water van de baitenhaven zelf heeft tenge'olge
van de bijmonging van afvalwater een lager zuur
stofgehalte; hiermee mengt zich uiteindelijk het
vloedwater.
Alle drie genoemde factoren werken in dezelfde
richting n,l, om het zuurstofgehalte van hot vloedwater te doen verminderen.
In het algemeen is de n.00rdeliike doorvaart aan de
v art,
oppervlakte sleentec, dan de z.redele ke acora
Reeds hieruit is af te leiden, dat de vervuiJing aan de
oppervlakte door de rolen en visserehaven minder belangrijk is, dan die van do paoiër.fabriek en hoogovens.
Cns betoog komt hierop neer, dat het schutwate,
dat door de Noordorsluis in de Velserkom binnenkomt,
bestaat uit het zou.tste water, dat door de vloed is
aangevoerd cn uaenit dezuurstof. dia het. enige uren
tevoren buiten de pieren nog overvloedig bezat, voor
een groot deel is verdwenen. Min of meer rotbaar komt
het in de Velserkom terecht en door zijn zwaarte kan
het slechte weer naar zee toe komen langs een lange omweg, nl. via Amsterdam eerst oostaarts dan ostijgend nabij de Oranjesluiceii, vervolgens in het IJ en
weatwaarts bij het af.apuicn. De bekende kringloop. Vandaar dat wij en alle tochten en op 'ei3naalle punten in
het 1oordzoakanaa.:L zoJ.f, iahij de bodem water aantroffen

-6van zeer laag zuurstofgehaite. ontstaan door uitputting van het water, welke niet door assimilatie kon
worden hersteld (tabel bijlage 5):
le omdat het te donker was,
2e omdat het oorspronkelijke marine plankton was afgestorven (zie onder Plankton).
Het lage zuurstofgehalte (of tekort) wijst in dit
geval niet op vervuiling in het kanaal zelf,
Dit lage zuurstofgehalte blijft niet beperkt tot
direct bij de bodem, maar is waar te nemen tot circa
6 á 8 m, in het algemeen ongeveer dezelfderens, die
tussen hoger en lager zoutgehalte bestaat. In de eerste 6 % .
m onder de oppervlakte vinden wij nl. nagenoeg homogeen brakwater, ontstaan door wat de aangrenzende watergebieden lozen en döor wat uit de diepte,
vooral bij Amsterdam. opstijgt dooreeiigernengd door
winciwerking en scheepvaart (bijlage 6 figuur Al, A2
B1, B2). Deze wateriagen voeren een planktonmeng
s eI,
dat thuis is in het braJke gebied en dat in het kanaal
niet afsterft. Tengevolge van de belichting heeftin
deze bovenlagen wel assimilatie plaats, zodat wij, behoudens enkele locale verontreinigingen (b.v, door
zijkanaal F tijdens de suikercampagne in zijkanaal A
en in de Voorzaan) over het gehele kanaal Vrij hoge
zuurstofgehalten vinden, Het IJ bij Amsterdam had door
verversingswater van de grachten veelal aan de oppervlakte minder zuurstof dan het Noordzeekanaal over het
algemeen (zie bijlage 6 figuur C en D) . Dit was zowel
des winters als d.es zomers het geval. TJes zomers echter zag men cp het Noordzeekanaal in bovenste waterlagen in het algemeen hoge zuurstofgehalten tengevolge
van de werking van het licht op het plankton en, behoudens een enkel punt, door ontbreken van vervuiling. In
het IJ bij Amsterdam was het zuurstofgohaite lager, door
het opstijgende zuurstofarme dieptewater en door de
plaatselijke vervuiling veroorzaakt,
De laatste jaren evenwel heeft men van half Mei
tot half Augustus een grotehoeveelheid IJsselmeerwater
te Schellingwoude ingelaten, met het doel het Noordzeekanaalwater te ontilton. Dit doorspceien van het
Noordzeekanaal zal, behal.re een verlaging van hot zout.
gehalte nabij de oppervlakte, ook in de diepte ontzilting teweegbrengen, zoals men kan opmeIen, wanneer men
het zoutgehalte van punt 9(op bijlage 6 A) tijdens het
inlaten vergelijkt met A2(bij6) toen niet meer werd
ingelaten, Deze waterbeweging zal ook tot gevolg hebben,
dat in Amsterdam Noord gel000d rioolwater spoedig wordt
weggevoerd.
Op l November kon men na overvloedige regenval,
sterk afspuien van Rijnland e wegspuien van dit Rijn
landse water naar de ioordzee, in de omgeving van zijkanaal F, uit het zuurstofgehalte en het chloorgehalte
van profielmonsters over de gehele verticale doorsnede
van het kanaal genomen, afledon, dat daar het water in
het kanaal over zijngehele diepte in menging was gekomen. Hoever deze menging oost en westwaarts op het kanaal te vervolgen was, ziet men uit de bijlage 6 figuur
E1, E2 E3 3 1E4.

-7De toestand van de bodem is op alle opgenoemde
punten verscheidene keren onderzocht door het naar boven brengen van een grondmonster; door middel van een
bodemhappër. De grondmonsters werden beoordeeld op
uiterlijk, reuk en met het blote oog zichtbare dieren.
In het IJ bij Amsterdam werden -een punten bemonsterd.
In het algemeen is opgevallen de armoede aan organismen; slechts op enkele plaatsen kwamen wormen en
schelpdieren voor en dan nog alleen in de zomer. Daar
met de bodemhapper alleen de diepste gedeelten van hét
kanaal werden onderzocht en uit het voorgaande bleek,
dat mde regel het daarlangs strijkende water zuurstof
arm is, zou hierin de reden van deze armoede kunnen liggen. Mogelijk is, dat langs de ondiepten langs de kant,
waar het water zuurstofrijker, het zoutgehalte iaer en
de mogelijkheid op aangevoerde detritus groter is, zich
wel wormen en chelpdieren bevindsa. Zo is van de zijkanalen bekend, dat zij vele wormen e.a. organismen
herbergen. Deze zijkanalen zijn echter in de regel niet
dieper dan circa 4 m.
In de Velserkorn én bij de oude uitlaat der papierfabriek in het kanaal, is de naar bovengebrachte modder
zwart, vuil en stinkend naar zwavelwaterstof. Ook bij
de Hembnig werd nu en dan een lichte vervuiling aangetroffen, met stankontwikkeling. Op alle overige punten
was de toestand goed, als regel zonder stank, soms een
zwakke zwavelwaterstofgeur.
De bodem van het kanaal bestaat uit een taaie klei
of fijn zand, waar bovenop zich een dun laagje slib
heeft afgezet, dat vermoedelijk afkomstig is van het
zeewater. In de klibodem heeft suifaatreductie plaats,
die aldus aanleiding geeft tot de vorming
van zwavelwaterstof, die in het algemeen direct gebonden zal worden
aan ijzer uit de bodem en daarmee zwart zwavelijzer
vormt, vandaar de zwarte kleur. De zwakke H2S geur; die
nu en dan werd waargenomen op punten in het kanaal,
waar overigens geen vervuiling werd aangetroffen, moet
dan ook verklaard worden door een overschot aan Vrije
1-123. Dit laatste in tegenstelling tot die punten, waar
wel vervuiling aanwezig is, zoals de Velsorkom (punt 2
en punt 3), waar de I-I3 stank, behalve door sulfa.atreductie ook door rotting van organische stof ontstaat.
Op die punten werden dan ook reelmatig in de detrituslaag herkenbare resten gevonden, zoals houtvezels, papier, haren, enz.
Wat nu het reinigend vermogen van het kanaalwater
zelf aangaat, kan dit gezegd worden. De verontreiniging'
van die wateren, die scortelijk lichter zijn dan het kanaalwatër en die derhalve tot de bovonlagen beperkt
blijven, zal gemakkelijk door de biologische zelfroiniging verdwijnen. Men moet aannemen en onze cijfers bevestigen dit, dat in die bovenste lagen door het doordringen van het licht de biologische reiniging aanzienlijk is. bit te neer, omdat de bodem hier door een waterlaag van zo grote dikte gescheiden is, dat eventueel aanwezig rotbaar slib hoegenaamd geen rol speelt. In ondiepe wateren, zoals in do zijkanalon, in grachten van ste.
don e .d. oefent do bodem, meestal vervuild, een dusdani-

ge invloed uit op het bovenstaande water, dat hierdoor
de zeifroinigingscapacitoit van de betreffende waterloop zeer wordt verminderd.
Uit afvalwater echter, dat daarenboven veel bezinkbare rotbare stoffen bevat, zullen deze bezinken;
dit sodircient komt dan in de diepere en zoutere waterlagen teiecht en zal detoch reeds geringe hoeveelheid
zuurstof, daar aanwezig, verbruiken.
In het algemeen ziet men, dat de vervuiling van de
stad Amsterdam reeds op korte afstand westwaarts niet
moer is aan te tonen. Bovendien worden de bovenlagen
bij het spuien afgevoerd naar zee. Mogelijk is, dat direct bij de stad Amsterdam, daar waar hetgrachtwater
in het IJ stroomt (b.v. bij de Houthaven), een bodemvervuiling optreedt. Zeker is dit het geval in Amsterdam Noord in de kanalen, die met rioolwater worden belast, in zijkanaal A, in de Voorzaan en tijdens de
suikercampagne in zijkariaal F.
1-JET PLANKTON
Omtrent het plankton zijn aan de hand van talrijke
analysen en tellingen, die met medewerking van A.v.d.
erff, Meyrouw G.M.van Oordo-de Lint en Mej ,dr,A.G.
Vorstman, zijn verricht, de hiervolgende mededelingen
te doen.
Op 15 April 19 Mei, 22 Juni, 31 Juli, 4 September
en 13 October 196, op 31 Maart, 10 Mei en 9 Juni 1937
worden op 7 vaste punten van het Noordzeekanaal 1) en
op 4 vaste punten in het havengebied2), planktonmonsters verzameld, telkens een halve meter onder de oppervlakte en een halve meter boven de bodem. Op 22 Juni
1936 werd bovendien op punt 2 in een verticale lijn om
de 2 m plankton verzameld. In het geheel werden ruim
200 monsters verzameld, de soorten gedetermineerd en
geteld.
Bij het planktononderzoek hebben wij ons de volgende vragen gesteld:
le neemt het vloedwater, dat de havens van IJmuiden
binneri dringt en bij het schutten door de Noorder
sluis, de Velserkom en het Noordzeekanaal optrèkt,
levende marino-planktonorganismen mee en zo ja, hoe
gedragen deze zich in het binnenwater;
2e kan men in het Noordzeekanaal een autochthoon, eigen
plankton vinden of bestaat Cit uit een telkens opnieuw ontstaan mengsol van organismen, aangevoerd
door het water uit de aangrenzende watergebieden, met
binnengedrongen marineplankton
Om deze vragen to kunnen beantwoorden, was het nodig gedurende verschillende jaargetijden kwantitatief
plankton te vrzame1en nabij de oppervlakte en nabij
de bodem, die, zoals uit de inleiding blijkt, 12 - 15
meter beneden de watoropporvlakte ligt.
ZTIdpnt
ien 1, 2 3, 4, 5 2 6 en 7.
Nl.
op
de
punten
ii, ±11, IV en VIII
3)

Hot was onmogelijk op endoro wijze plankton te
verzamelen, dan door met een vlougelpomp een bepaalde
hoeveelheid water van de gewenste diepte op te pompen
en door planktongaas te filtreren. Steeds word 20 1
water gefiltreerd door Mtllergaas No.24 en met formaline ter plaatse gefixeerd. Daarna werden in het laboratorium van elk planktonmonster de soorten bepaald
en zoveel doenlijk de individuen van elke soort geteld. Hoewel het pompen van plankton bezwaren heeft
ten opzichte van het zo5piankton, aangezien immers
de cnstaceen de stroom door het pompen veroorzaakt,
' wijze van plankton verzaontvlioden, was een andere
melen op een diepte van 12 - 15 m niet mogelijk. Het
aldus verzamelde phytoplankton ondervindt de bezwaren
van het pompen niet en daarvan is het beeld dus wel
kwantitatief en onderling vergelijkbaar.
In de tabellen (bijlagen 7 en J) vindt men een
alfabetische opsomming van alle in de havens en het
Noordzeektnaal gevonden soorten: het phytoplankton in
bijlage 7, het zoöplankton in bijlage .
Uit de verschillende waarnemingen bleek, dat nôch
in de buitenhavons, nch in het Noordzeekanaal, het
water een homogeen planktonbeeld vertoont. In do buitenhavens worden met het vloedwater de normale marineplankton-organismen bij elke vloed mee in dit gebied
aangevoerd. Doordat het vloedwater soortolijk zwaarder
is dan het mongsol, dat in de buitenhaven aanwezig is
(1E.000 tegenover 10 - lJ000 mg chloor per litorY
zinkt dit naar beneden en verplaatst zich in hoofdzaak
nabij de bodem. Het gevolg hiervan is, dat nar mate
het zeewater ziöh meer naar het sluizengôbied, dus ook
de Noordersluis, verplaatst, de zuurstof, waarmede het
in volle zee verzadigd was, vermindert.
Nabij de Noordorsluis bevindt zich derhalve weliswaar zeewater, dat marine-plankton bevat1 van het oorspronkelijke hoge zuurstofgehalte is echter niet veel
meer over. Bij het schutton nu wordt de kolk voornamelijk door dit water gevuld en het is weer het soortelijk zwaardere water, dat na de schutting het diepere
gedeelte van de Velserkom vult.
Van de bovengenoemde ongunstige factoren in do
buitenhavens kan het marine-plankton zich in de Velserkom niet herstellen, aangezien immers het zonlicht
hier evenmin kan doordringen en do bodem evenzeer
vervuild is.
Nu begint het binnengedrongen zeewater vanuit de
Volserkom het Noordzoekanaal oostwaarts binnen te
schtiiven. Wij zien het zoutgehalte allengs minder worden, het zuurstofgehalto sterk dalen en het marineplankton ten slotte geheel afstot'ven. Er is dan ook
geen enkele marine Pisnktonsoort, die in het Noordzeekanaal blijft leven, zich daar een plaats verovert of
op enige wijze in do populatie meedoet. Reeds bij het
zijknaal B en in al het wator, dat ten Oosten daarvan
ligt, zijn alle marineorganismen afgestorven; het water kenmerkt zich door een grote armoede aan plankton
en wat er voorkomt is afkomstig van de bovenlagen, nl
van die soorten, die reeds afgestorven zijn of van en-

kele, die niet of woinzH aan het licht of zuurstof
gebonden zijn (: auplii, protozon, wôrm-larvon).
Uit do tabellen bijlagen 4 en 5, waarin het chemisch onderzoek is samengevat, ziet men, dat in de
diepte het water nagenoeg geen zuurstof bevat efi dat
zich dit, naarmate men meer naar Amsterdam komt, niet
herstelt. Nabij Amsterdam in het IJ bij de Oranjesluizen stijgt dit ziltore water met zijn gering zuurstofgehalte langzaam omhoog tengevolge van de physische
gesteldheid van dit watergebied, die door de bijlage 9 2
afkomstig van een rapport van Ir.Dammers aan de hoofdingenieur van het Arrondissement Noordzeekanaal, in
beeld werd gebracht Dit opstijgende water mengt zich
aldus met dat van de opprvlakkigc lagen, die zeer veel
plankton kunnen bevatten, afkomstig uit de om en nabij
Amsterdamliggende watergebieden zoals het IJsselmeer,
de Amstel, de grachten, Jaterland e.d, Vooral wanneer
waterbezwaar voorkoriit en de gemalen in werking worden
gezet, zal zich op het IJ bij Amsterdam een mengsel
van de meest gewone overal voorkomende plankonsoorten
voordoen: een scmenvlooisol van die soorten, die bovendien enige vervuiling en enige toename van zoutgehalte
kunnen verdragen, z.g a en h-rûeso- en polysaprobe,
euryhaline ubiquisten.
Deze organismen zijn echter in staat de oppervlakkige lagen van het IJ en van hét Noordzeekanaal
van voldoende zuurstof te voorzien, dank zij het doordringen van het licht, dat de assimilatie y,an de groene planktonten bevordert. Mogelijk dat ook de werking
van de wind een directe vermenging met zuurstof uit
de lucht bevordert. Jij zien dan ook, dat het zuurstofgehalte in de oppervlakkige lagen behoorlijk is tot ongeveer op 4 m diepte en daarna sterk daalt tot op 10
m en daar beneden, waar het zeer gering is. In het midden van het kanaal, ongeveer bij de Hombrug, is het
zuurstofgehalte in de regel het hoogst (zie bijlage5
en bijlage 6, figuur C en D). De planktonorganismen,
die in deze oppervlakkige lagen op het Noordzeekanaal
voorkomen, onderscheiden zich niet van die in de aangrerizode watergebieden, integendeel, men zou kunnen
zeggen, dat er eerder een verarming aan soorten heeft
plaats gehad. Daartegenover staat, dat plaatselijk tengevolge van sterkere vervuiling of andere Verandering
in de physische of chemische samenstelling, hot tot
massa-ontwikkeling van een bepaalde soort kan komen,
zoals b.v. van Eurytemora in de grachten en het IJ en
van verschillende raderdieren. Aan de planktonorganismen in dc oppervlakkige lagen van het Noordzeekanaal
is ook de biologische zelfreiniging van dit kanaal te
danken. In het algemeen kan men zeggen, dat geen duidelijke vervuiling van het water, dat door Amsterdam op
het IJ wordt gebracht, ton we sten van deze stad is aan
te tonen en behoudens enkele plaatselijke verontreinigingen, waarvoor de buiten-Zaan, het zijkanaal A en het
zijkanaal F tijdens de suikercampagne aansprakelijk
zijn, is de algemene toestand op het Noordzeekanaal
goed te noemen. De ongunstigo toestand van het diepte
water, welke zich uit in zeer gering gehalte aan zuur-

-11stof, is dan ook niet te wijten aan de slechte toestand van de bodem, maar aan de eigenaardige omstandigheid, dat wij hier in dit kanaal een menging hebben
van brak water en van binnendringend zeewater, dat in
zeer ongunstige omstandigheden heeft verkeerd.
De verplaatsing van het water in de bovenste 6 m
van het 0 osten naar het Westen, is tijdens het spuien
vrij aanzienlijk, doch zelden zal het water zich per
etmaal meer dan ± 5 K.i. westwaarts verplaatsen. In
dat geval zou in ongeveer 5 dagen het water uit het IJ
in de Noordzee kunnen worden afgevoerd. Het komt echter niet vaak voor, dat 5 dagen achtereen wordt gespuid
en meestal zal dus het water met het plankton langer in
het kanaal blijven. Of dit plankton in de bovenlagen in
het kanaal gelegenheid heeft tot bloei te komen, moet
echter worden betwijfeld
Van het aangevoerde wator. h.v, uit de Zaan, uit
Rijnland, langs het zijkanaal 1, , uit de Haucrnasche
Vaart, uit Spaarndam, via do kanalen B en C, is de weg
naar zee veel korter dan van dat uit het IJ. In het algemeen moet het verblijf in het kanaal ook voor dit
plankton voel te kort worden geacht om tot een grote
ontwikkeling van nakomelingen te komen (crustaceen,
radordieren).
De weinig e koren, dat wij de Eykmanproof hebben
aangezet ter beoordeling van de bactoriologische gesteldheid van het water, werd gevonden, dat over het
gehele kanaal 0,1 cc een positieve gisting vertoonde.
Overal was in de diepere lagen en nabij de bodem minder
gisting aanwezig. Ofschoon het aantal waarnemingen gering is, mag men aannemen, dat het gehele Noordzoekanaal een lichte vervuiling met bactcrin, afkomstig uit
rioolwater, vertoont. Deze is in de diepte minder groot
dan aan de oppervlakte
De antwoorden op de hiervoor gestelde vragen ten
opzichte van het plankton, moeten als volgt luiden:
le Het vloedwater brengt een groot aantal planktonorganismen in het havengebied en deze worden bij de
schuttingen door de Noordersluis in de Velserkom gebracht. Zij dringen in min of meer kwijnende toestand
met een zoute onderstroom in het Noordzeekanaal binnen
en zijn zelden oostelijker dan zijkanaal B aan te treffen. Er is geen enkel micro-orgmisrne van marine oorsprong uit het plankton afkomstig, dat bestaansmogelijkheid in het Hoordzeekanaal vindt. Het water uit de
diepte oostelijk van zijkanaal B, is bijzonder arm aan
plankton-organismen.
2e Het ijoordzeelçanaalwater bevat geen eigen typisch
pankton; de aanwezige soorten komen overeen met die van
de aangrenzende polder- en boezemwateren. De tijd, die
het water nodig heeft om van het IJ naar de spuislui
te komen, moet voor het plankton te kort geacht worden
om tot bloei te geraken.

- 12 Naschrift
in 191+6 verscheen het rapport van de Commissie
inzake het zoutgehalte der boezem- en polderwateren
van Noord-Holland Ontzi1ting van Noord-Holland 7i bij
de Rijlzsuitgeverij 's-Gravenhage; daarin wordt de waterbeweging in het Noordzeekanaal beschreven.
Inmiddels is de nieuwe grote spuisluis gereedgekomen en in 1948 in gebruik genomen.
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NOORDZEEKANAAL
1936-1937
Phytoplankton
IJmuiden
havens

H

Noordzeekanaal

soorten
Amphipropa paludosa 7.Smith
.Actinocyclus ehrenbergi a1fs.
Actinoptychus spiendens (Ehr.)
ir
undulatus (Bali.)
Ankistrodesmus falcatus (Corda) ïialfs.
Aphanizornenon Cbs aquae faifs.
ii
kariana Cirun.
71
japonica Cleve
Dacteriastrurn hyaiinum Lauder
Begiatoa mirabilis Cohn
Bellerochea malleus (Btw.)
Berkeieya dillwynii Grun.
Bidduiphia aurita Lyngb.
re,ia Schuitze & Ostf.
rhornbus Ehr.
sinensis Grey.
Campylodiscus clypeus var.bicostata W.Sm.
echeneis Ehr.
Cerataulina hergoni Perag
Cerataulus smithi a1fs.
turgidus V.Sm.
Chaetoceros affine Lauder
7
boreale Bali.
7
curvisetuni Cleve
danicum Cleve
debile Cleve
decipiens Cleve
densum Cleve
didymuni 3chUtt
pseudocrinitum Ostf.
sociale Lauder
subtile Cleve
wighami 3rightw.
Coelastrum microporum Naeg.
Coe1ospFerium kftzingianuni Naeg.
Coscinodiscus biconicus v.Br.
concinnus
Sm.
excentricus Ehr,
Granii Gough.
marginatus Ehr.
radiatus Ehr.
Crucigenia emarginata (W. & G.S.est)
S chrnidle

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
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Ijmuiden
Havens
H
F1
F1

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

F1
F1
F1
F1
F1

F1
F1
F1

H
F1

F1
F1
F1

H
F1

F1
F1
F1

1-1
F1
F1
F1

H
F1
F1
F1
F1

1-1
F1

F1

H
F1

Noordzee
soorten

kanaal

Cyclotella meneghiniana Kttz,
Cymatopleura solea (Bré'o.) W,Sm.
Dactylococcopsis rhaphidioides Hnsg.
Diatoma elongatum Ag.
vulgare Bory
Dictyosphaerium ehrenbergianum Naeg,
Distephanus speculum (Ehr.,) Haeck.
Ditylum brightwellii (Jest)
Eucampia zoodiacus Ehr.
Eupodiscus argus Ehr.
E'ragilaria crotonensis Kitton
Geminella minor Heering
Guinardia flaccida (Castr.)
Hyalodiscus stelliger Bail,
Kirchneriella lunaris (Kirchn.) Moeb.
Lauderia borealis Gran
Leptocylindrus danicus Cleve
ii
minimus Gran
Lithodesmium undulatum Ehr.
Lyngbia aestuarii Liebm.
Melosira moniliformis MLtller & Ag.
nummuloides Diliw.
sulcata (Ehr,)
varians Ag.
Merismopedia glauca Naeg.
Microcystis aeruginosa Henfr.
Nitzschia circunisuta Bail. & Grun.
closterium J,Sm.
delicatissima Cleve
longissima Brb.
paradoxa Gmel.
panduriforrnis Grun
Oocystis gigas Arch.
submarina Lagerh.
Pandorina morum Bory
Pediastrum boryanum Menegh.
duplex Meyer
integrum Naeg.
Pleurosigria angulatum W.Sm.
balticum Ehr.
±'asciola Ehr.
Pyrocystis lunula Bchiitt.
Radiospermum textum Meun.
Rhabdonema arcuatum (Lyngb.)
Rhaphoneis amphiceros Ehr.
surirella (Ehr.)
Rhizosolenia delicatula Cleve
minima Levander
setigera Brightw.
shrubsolei Cleve
stolterfothii Perag.
Rhoicosphenia currata Gnin.
Sceletonema costatum (Grey.)

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N

N
N
N
N
N
N
N
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vervolg bijlage 7
Ijmuiden
Havens
F1
H
11
H
H
H
1-1
H
H
H
F1
H
1-1
H

6001't

en

-

Noordzee___

Scenedesmus obliquus Kg.
quadricauda Bréb.
Stephanopyxis turris (Grey.)
Streptotheca thamesis Shrubs.
Surirella gemma Ehr.
ovalis Brb.
ii
striatula Turpin
Synedra acus KUtz.
tabulata Ag. & Kg.
77
ulna Ehr.
Tahellaria fenestrata KCitz
Tetrastrum multjsetum (Schmidle) Chodat
Thalassionenia nitzschiojdes Grun.
Thalassjosjra baltica (&run0)
decipiens Grun.
nordenskj6ldii Cleve
Toxonidea insignis Donkin.
Trjceratjum alternans Bali.
favus Ehr.

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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IJmuiden
Havens,
F1

H
F1

H
F1
F1

11
F1
F1

1-1
F1
F1

F1
F1

1-1
F1
F1

H
1-1
F1
F1
1-11

soorten

Noordzeekanaal

Acineta tuberosa Ehrb.
N
Alaurina composita Mecz.
N
Anuraea aculeata Ehrb.
N
'
cochlearis Gosse.
N
cochlearis var. tecta Gosse
N
cruciforriis var. eichwaldi Levander N
Balanuslarven
N
Bosmina coregoni Baird
N
Brachionus angularis Gosse.
N
bakeri O.F.M!ller
N
var. Entzii Francé.
N
mt11eri Ehrb.
N
pala amphiceros (Ehrb.)
N
urceolaris O.F.Mi111er.
N
Capitella capitaea (Fabr.) (larven)
Centropagus hamatus (Lilijeb.)
Ceratium fusus (hrb.) Clapar. en Lachm. N
tripos (O.F.M.) 1\itzsch.
Cothurnia innata O.FJiU11er.
N
socialis Gruber.
Chydorus sphaericus O.F.Mfihler
N
Cyclops leuckarti Claus.
N
vicinus Uljanin.
N
Cyphoderia margaritacea 3hbg.
N
Daphnia longispina O.F.M11ler
N
var.cucullata G,OSars. N
pulex (de Geer)
N
Diaphanosoma brachyurum Liévin.
N
Dileptus anser O.F.Ifiller
N
Dinophysis acuminata Clapar. & Lachm.
rotundata Clapar. & Lachrii.
Diplopsalis pillula Ostenf.
N
Dreissenialarven
N
Ectinosorna curticorne Boeck
N
Eur1ena acus Ehrb.
N
Eupiotes vennus O.F,Mfller
Eurytemora affinis (Poppe).
N
Eut:erpe acutifrons (Dana)
N
Eutreptiella marina da Cunha
N
Glenodinium bipes Pauls.
Gonyaulax levanderi (Lemm.) Paulsen.
Larnellibranchiatenlarven
N
1ïesodinium nibrum Lohm.
N
Nauplii
N

vervolg bijlage {
TJrnuiden
Havens
F1
H
H
H
H
H
H
H
H
1-1
H
H
1-1
H
H
F1
1-1
11
1-1
H
Ei

soorten
Nematoden
Noctiluca miliaris Sur.
Notholca acuminata Ehr.
striata Ehr.
Oikopleura dioica Fol.
Pedalion ±ennicum Levander
Peridinium cerasus Paulsen
conicoides Paulsen
depressum Bail.
L ranii Ostf,
monosoinum Paulsen
ovatum (Pouch.) Schftt
peliLucidurn Bergh.
roseum Paulsen
subineniis Paulsen
Polychaetenhorstels
Polychactenlarven
Polyarthra platyptera Ehr.
Polydora ciliata Johnst. (larven)
Sagitta hipunctata Ç.G.
Stentor coeruleus Ehr.
Strombilidium gyrans Stokes
Synchaeta species
Tachidius littoralis Poppe
Temora longicornis O.F.M.
Tjntinnidiurn incerturn Brandt
Tintinnopsis beroidea (Stem) Brandt
carnpanula Ehr.
fistularis teun.
fimbriata ivieun.
tubulosa Levander
Triarthra longiseta Ehr.

Noordzee—
kanaal
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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Map 9 -bylage 1.
Noordzeekanaal (Punten van monstememing)kaart bylage 2)
Punt 1.
2
3
3'

4.
4.'
5
5'

51V

6
7
9
A

G

± 1lten 0. van Zuidersluis
3e meerstoel Velserkom
Papierfabriek
Eijkp4.
V66r zijkanaal B
Tussen zijkanaal B en C
V66r zijkanaal D
Een1n westelijk van zijkanaal F
Eenkm oostelijk van zijkanaal F
Hembrug
Petroleumhaven
Bij Amsterdamse Vuilverbranding
IJ bij Centraal Station
In zijkanaal A
In zijkanaal F
Zijkanaal F bij Halfweg
In zijkanaal G (Zaan)

Buitenhavens. (Punten van monsterneming kaart
bijlage 3)
Vissershaven
Punt 1
V66r fort, tussen Noorder- en ZuiderdoorII
gang (Oostzijde)
III Zuiderdoorgang
Noorderdöorgang
Ingang Noorderdoorvaart
Ingang Hoogovenhaven
VI
Lozing Hoogovens
VII
VIII ±. 800 m vôôr Noordersluis
Noordersluis
IX
Zuidersluis

IJmuiden

