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CULTUUR- EN WATERLEIDING-
BELANGEN. 

BIJ beschikking van den Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, dato 16 
Augustus 1917, werd een commissie in het leven geroepen, aan welke werd opge
dragen een „onderzoek aangaande de onttrekking van water aan den bodem door 
waterleidingen, in hoofdzaak wat betreft den invloed, die door de exploitatie der 

bestaande waterleidingen op de vegetatie wordt uitgeoefend", in te stellen. 
Thans zijn de uitkomsten van dat onderzoek gepubliceerd in „Mededeelingen van het 

Rijksboschbouwproefstation", Deel I, aflevering III (1924), in den vorm van een uit
treksel uit het door de Commissie aan den Minister ingediende rapport. Het volledige 
rapport berust op het Rijksboschbouwproefstation en kan aldaar door alle belanghebben
den worden geraadpleegei. 

In de Inleiding zegt de Commissie gemeend te hebben, dat het onderzoek niet moest wor
den opgevat als een statistiek van waterleiding-materiaal, dat elders is te vinden, doch 
bestaan moest in de bestudeering der factoren, die het verband beheerschen tusschen 
grondwater en plantengroei. Daarbij is in de eerste plaats het duingebied bewerkt, omdat 
aldaar de bodemtoestanden het eenvoudigst zijn en de verschillende factoren het duidelijkst 
zijn te herkennen. 

Het is de Commissie bij haar onderzoek gebleken, dat er „zeer weinig nauwkeurig en" 
„betrouwbaar bekend is van den floristischen en hydrologischen toestand van de meeste" 
„waterwingebieden, voordat de wateronttrekking begon. Dit ontbreken van volledige en" 
„nauwkeurige gegevens aangaande den vroegeren toestand maakte het meestal onmogelijk" 
„den invloed der wateronttrekking op de vegetatie in een bepaald geval in alle details" 
„vast te stellen. Ook de bestudeering der literatuur leverde weinig resultaat in deze" 
„richting." 

Tot zoover de Commissie. In dit opzicht kan er misschien nuttig werk verricht 
worden bij het z.g. Meijendel-onderzoek (zie D. L. N. jaarg. XXVII, pg. 318). 
Op initiatief en onder leiding van Dr. A. Schierbeek uit den Haag, wordt thans dit ge
heele gebied onderzocht en in kaart gebracht. Zooals bekend is, heeft de Gemeente 's Gra
venhage na zeer veel moeite Meijendel onteigend en binnen enkele jaren zal dit gebied 
bij de waterwinplaats der Haagsche waterleiding worden getrokken. Het ligt in de bedoe
ling om dan gedurende een reeks van jaren den invloed van de wateronttrekking op het 
planten- en dierenleven na te gaan. 

In Hoofdstuk I wordt een 4̂ Igemeene bespreking van factoren en verschijnselen gegeven. Het 
grondwater is in het algemeen in meerdere hydrologische toestanden aanwezig, gescheiden 
door meer of minder doorlaatbare lagen. Men onderscheidt het phreatisch grondwater 
(of bovengrondwater) tot aan de eerste weinig doorlaatbare laag en het diepere grondwater 
daaronder, dat andere eigenschappen vertoont (verschillende stijghoogten, andere chemi
sche samenstelling, enz.). Het phreatisch grondwater wordt naar boven door het phreatisch 
oppervlak begrensd; indien wateronttrekking in dit grondwater plaats heeft, daalt het 
phreatische oppervlak evenveel als de stijghoogte vermindert. Heeft de wateronttrekking 
daarentegen in het diepere grondwater plaats, dan treedt vermindering van stijghoogte 
in dit laatste water op; deze vermindering heeft slechts indirecten invloed op de stijghoogte 
van het phreatisch grondwater erboven; in veel gevallen neemt deze hoogte zelfs niet 
merkbaar af. 

Boven het phreatisch grondwater bevat de bodem nog een naar boven toe afnemende 
waterhoeveelheid, tengevolge van capillaire werkingen. De Commissie geeft de volgende 
indeeling als voor de praktijk voldoende nauwkeurig: 

a. Het phreatisch grondwater (grondwater in engeren zin). 
b. Het capillaire water daarboven, dat de poriën nog geheel opvult en dat de verande

ringen van het phreatische oppervlak volgt, daarmede dus rijst en daalt. Blijkens door 
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anderen genomen proeven kan de dikte dezer zone in zandgronden als onze duinen op 
30 a 50 c.M. gesteld worden. 

c. De bodemvochtigheid, d.w.z. het watergehalte boven het capillaire oppervlak tot 
aan de oppervlakkige droge korst. In deze zone zijn de poriën gedeeltelijk met water, ge
deeltelijk met lucht gevuld. 

Hierbij zij nog aangeteekend, dat Dr. J. Versluijs, m.i. in zijn bekende dissertatie: 
)(De capillaire werkingen in den bodem" deze laatste zone nog in tweeën verdeelt, n.1, 
een funiculaire en een pendulaire. Den funiculairen toestand kan men zich aanschou
welijk maken door twee glazen staven tegen elkaar gedrukt, in verticalen stand met de 
ondereinden in water te plaatsen. In den vorm van een draad stijgt het water dan tot 
op zekere hoogte tusschen deze staven op. De pendulaire toestand kan worden nage
bootst door twee horlogeglazen met de bolle zijden tegen elkaar te drukken en d^ar 
water over te gieten. Rondom het raakpunt der glazen blijft dan eenig water hangen. 

De planten, welker wortels geheel in de zone c. liggen, profiteeren alleen van het water, 
dat zich daar bevindt en zullen dus geen invloed ondervinden van een daling van het 
phreatisch oppervlak; zij zijn voor aanvulling van de ter beschikking staande hoeveelheid 
water uitsluitend aangewezen op het ter plaatse in den bodem dringende neerslagwater 
en kunnen niet putten uit de diepere zones. In ongerept duinterrein treedt het phreatisch 
oppervlak in de laagste gedeelten soms aan de oppervlakte in den vorm van duinpiassen. 
De gedeelten die in het algemeen niet meer dan 1 M. boven dit oppervlak uitsteken zijn 
te beschouwen als lagere duinterreinen; hierop groeien planten, die behoefte hebben aan 
regelmatigen vochttoevoer, zooals alleen het grondwater kan verschaffen. Op de hooger 
gelegen gedeelten kunnen alleen planten groeien, die minder eischen aan de vochtvoor-
ziening stellen en die geen grondwater voor hem ontwikkeling behoeven. 

In Hoofdstuk / / § r, Algemeene gezichtspunten, zegt de Commissie, dat zij het als hare belang
rijkste taak beschouwde te komen tot een nauwkeurige vaststelling van den invloed eener be
paalde verlaging van het phreatischoppcrvlakopde verschillende elementen der vegetatie. 

In § 2, Historische gegevens, vermeldt de Commissie de gegevens waarover zij heeft be
schikt en die in het algemeen geheel ontoereikend waren. Een uitzondering daarop maakten 
de zeer belangrijke veertiendaagsche metingen der grondwaterstanden, welke van wege 
het Staatsboschbeheer sedert 1895 op een circa 600 H.A. groot terrein in de Schoorlsche 
duinen, even ten N. van de waterwinplaats der Alkmaarsche waterleiding, werden verricht. 
Op een bijgevoegd schetskaartje zijn de peilbuizen aangegeven, alsmede de uit de waar
nemingen afgeleide ligging van het phreatisch oppervlak. Naast periodieke schommelin
gen van korteren en langeren duur, zelfs van vele jaren, welke nauw verband houden met 
den regenval, is een relatieve verlaging rondom de prise d'eau der Alkmaarsche waterlei
ding geconstateerd. Deze verlaging was echter gering in vergelijking met de natuurlijke 
schommelingen. 

In § 3 wordt behandeld het Verband tusschen de tegenwoordige vegetatie van wilde kruiden 
en den grondwaterstand. De Commissie was getroffen door den gordelsgewijzen groei van 
sommige planten rondom open water in kleinere en niet te vlakke pannen. Daarin werd 
aanleiding gevonden een nader onderzoek in te stellen. Daartoe werden twee oudere duin
terreinen (Vallei ten N. van Bergen aan Zee; Vallei bij den Hoorn (de Sieb) op Texel) 
en drie zeer jonge duinterreinen (Vallei „de Geul" bij den Hoorn op Texel; Vallei „de Nieuwe 
Mui" bij de Koog op Texel; kleine pan aldaar) uitgekozen; met behulp van waterpassing 
werd voor een groot aantal wilde kruidsoorten vastgesteld, op welke hoogten boven het 
phreatisch oppervlak zij voorkwamen. In het bijzonder werd daarbij gezocht naar de 
hoogst en de laagst staande individu's. Deze waarnemingen strekten zich over 91 soorten 
uit; in een bijgevoegde tabel zijn eenige typeerende voorbeelden opgenomen. Daarbij is 
aangegeven waar zij werden aangetroffen, terwijl tevens is vermeld op welke hoogte 
boven het phreatische oppervlak zij voorkwamen (sprongsgewijze opklimmende met 
10 cM. tot 1.60 M. erboven). 

Het bleek, dat in de onderzochte duinterreinen twee categorieën van plantensoorten 
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onderscheiden kunnen worden; in de eerste plaats, die welke tot ver boven het phreatisch 
oppervlak te vinden zijn, zelfs wel op de duinheuvels. In de meeste gevallen kwamen deze 
soorten niet lager voor dan 50 tot 60 cM. boven het meergenoemde oppervlak ten tijde der 
waarnemingen (Juni en Juli), hoewel verschillende nog tot nabij het grondwater werden 
aangetroffen (b.v. Festuca rubra, Galium verum. Lotus corniculatus). Tot deze categorie 
behoorden 26 waargenomen soorten; deze zijn klaarblijkelijk niet afhankelijk van de 
nabijheid van het grondwater of van de capillaire zone; men kanze „bodemvochtigheids-
planten" of „planten der hoogere duingebieden" noemen. 

De overige 65 soorten vindt men niet hooger dan 0.60 M. boven het phreatisch opper
vlak, behalve in enkele gevallen, waar langgerekte onderaardsche deelen aanwezig zijn, 
zeoals b.v. bij Phragmites communis, die tot op 0.80 M. hoogte werd aangetroffen, of waar 
men te doen heeft met overblijvende planten, die als relikten van vroegere toestanden zijn 
op te vatten of eindelijk met kleine planten, die op beschaduwde plekjes of op gunstig 
samengestelden bodem zich nog iets verder boven het grondwater kunnen verheffen. 
Op te merken is nog, dat een aanzienlijk aantal dezer soorten niet hooger dan van o tot 
enkele dM. boven het grondwater groeit. Deze geheele categorie van soorten bestaat blijk
baar uit planten, die niet buiten de capillaire zone, de grondwatersfeer, kunnen gedijen, 
wanneer de bodem het karakter der normale duingronden heeft. Men kan ze „grondwater-
planten" noemen; hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren, dat zij op zeer 
verschillende wijze en in verschillenden graad van het grondwater afhankelijk zijn. 

In § 4 wordt de invloed van de verlaging van het phreatisch oppervlak op de wilde vegetatie 
behandeld. Verlaging van het phreatisch oppervlak gedurende wat langere perioden 
zal ongetwijfeld aanleiding geven tot overeenkomstige verschuiving der gordels van grond
waterplanten, terwijl de vegetatie der eigenlijke duinheuvels er generlei invloed van kan 
ondervinden. Ten ruwste kan men zich den invloed van een verlaging van den grondwater
stand voorstellen als een overeenkomstige verschuiving der aan het grondwater gebonden 
plantengordels. In werkelijkheid verloopt dit proces echter niet zoo schematisch, daar 
verschillende factoren hun storende werking doen gelden. Lang levende soorten en vooral 
houtgewassen (zie ook onder § 6) zullen anders reageeren dan kortlevendc kruiden, die zich 
welhaast aan het schema aanpassen. Voor het afwijkend gedrag van sommige soorten, die 
evenals enkele halfheesters (Calluna, Erica, Empetrum) in zekeren zin op de grens staan 
tusschen grondwater- en bodemvochtigheidsplanten wordt naar het hoofdrapport ver
wezen. Van de echte bodemvochtigheidsplanten kunnen sommige overblijvende nog ge-
ruimen tijd blijven leven, als zij boven de gordelgrens der soort zijn geraakt. In de waar
genomen gevallen werd echter de zaadvorming al spoedig min of meer volkomen onder
drukt, terwijl ook de vegetatieve deelen steeds meer gaan kwijnen. Een zeer sprekend voor
beeld van dergelijke relikten levert de forsche Cyperaceae Cladium Mariscus. 

Een tweede factor van veel grooter praktisch belang levert de gewoonlijk sterk af
wijkende bodemgeaardheid der laagste, vochtige of natte duinterreinen, waarheen bij 
voortgaande verlaging van den grondwaterstand alle grondwaterplanten verdreven worden. 
Deze terreinen bezitten dikwijls een humusrijken tot veenachtigen, soms min of meer 
ondoorlatcnden bodem, die wel steeds een veel hooger bodemvochtigheid kan bevatten 
dan de zuiver zandige terreinen. Daardoor kunnen verschillende soorten, die op duinzand 
alleen als grondwaterplanten kunnen gedijen, hier ook als bodemvochtigheidsplanten 
blijven bestaan. Deze mogelijkheid wordt voor vele soorten nog vergroot, indien de ter
reinen door een heestervegetatie beschaduwd en min of nieer tegen uitdroging beschermd 
worden. In het wingebied der Amsterdamsche waterleiding zijn inderdaad dergelijke, 
reeds vrij ver boven het grondwater liggende terreinen, welke soms een rijkelijke struik
vegetatie bezitten en een kruidenkleed, dat naast een aantal grondwaterplanten meestal 
ook soorten bevat, die tot de onkruiden, de duinzand-boschplanten en duinhellingen-
planten gerekend kunnen worden. De Commissie is echter van oordeel, dat deze vegetatie 
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nog niet tot een biologisch evenwicht is gekomen, zoodat de mogelijkheid niet is uitgesloten, 
dat deze terreinen op den duur het dorre en onvruchtbare karakter van andere oude 
vlakken in ditzelfde duingebied zullen aannemen. 

Als voorbeeld van dorre vlakten met een armelijke en eentonige vegetatie worden ge
noemd het Haarveld en Achterhaarveld in het gebied der Amsterdamsche- en de Pan van 
Persijn in het gebied der Leidsche waterleiding. Een soortgelijk beeld vertoonen weide
gronden op diluvialen zandbodem te Vraggelen (N. Br.), nabij het nieuw gegraven scheep
vaartkanaal. In betrekkelijk gunstigen toestand verkeeren nog o.a. het Lange Vlak bij 
de Alkmaarsche waterwinplaats en eenige pannen aan het verlengde van Stirumkanaal 
(Amsterdamsche waterleiding). 

In § 5 wordt behandeld de invloed der verlaging van het phreatisch oppervlak op weide- en 
akkerbouwgewassen. Deze gewassen behooren voor het duinterrein alle tot de grondwater
planten en zij gedragenzichdusopgeheelanaloge wijze. Verlagingvan dengrondwaterstand 
is dan ook van zeer grooten invloed; reeds spoedig wordt cultuur onmogelijk. Voor ver
dere bijzonderheden, o.a. gegevens van den Deen Feilbergwordtnaarhet rapport verwezen. 

Ten slotte wordt in § 6 het verband tusschen het grondwater en den boomgroei besproken. 
Uit de door de commissie onderzochte gevallen is gebleken, dat oude dennen (op plaatsen 
in 1918 van 0.50 tot 1.20 M. boven het grondwater) zeer ongunstig gereageerd hebben op 
de belangrijke schommelingen in den grondwaterstand in de jaren 1903—1904. De onder
zochte dennen, die meer dan 3 M. boven het grondwater stonden, groeiden vrijwel onaf
hankelijk van het grondwater. 

Tegenover de natuurlijke schommelingen b.v. -j- 0.64 M. in 1903 en — 0.75 M. in 1904 
van den grondwaterstand ten opzichte van dien uit het voorjaar 1903, valt de blijvende 
verlaging a 26 cM. over totaal 22 jaren tengevolge van de watcronttrekking door de 
Alkmaarsche waterleiding, geheel in het niet. Eerst als de blijvende achteruitgang in den 
grondwaterstand door wateronttrekking grootere afmetingen aanneemt dan de natuurlijke 
schommelingen, zullen aanwezige naaldboomen daaronder lijden, voorzoover ze staan 
op gronden waar de wortels het grondwater kunnen bereiken. De blijvende verlaging 
veroorzaakt dan, dat de naaldboomen in de lagere duinpartijen onder dezelfde omstandig
heden komen als die op de hoogere duinen. Zij hebben echter een ander wortelnet, kunnen 
zich aan de veranderde vochttoestanden in den regel niet meer aanpassen en zullen gaan 
kwijnen. 

Voor loofhout kon de achteruitgang in groei bij blijvende verlaging door watcronttrekking 
worden vastgesteld, doch deze boomen herstelden zich weder na korten of langen tijd. 

Een blijvende verlaging van het grondwater, ook al bedraagt deze slechts 0.50 M., maakt 
het aanplanten van houtgewassen in de lagere duinpartijen, voor zoover deze oorspronkelijk 
voor cultuur geschikt waren, moeilijker en wisselvalliger. Vooral geldt dit voor cultuur van 
loofhout; dit heeft eenige jaren noodig voor het goed is aangeslagen. 

Tot slot worden onder „Uitkomsten" de conclusies der Commissie in een iy-ta.1 stellingen 
vastgelegd. Degenen, die betrekking hebben op den plantengroei der duinen volgen hier
onder (de anderen gelden voor grasland, bouwland, enz): 

1. Verlaging van het phreatisch oppervlak heeft op de wilde vegetatie in het duin den 
volgenden invloed: 

a. de begroeiing van de duinvalleien wordt een andere, de verandering hangt af van: 
r. den oorspronkelijken plantengroei; 2. den toestand van de bovenlaag en 3. het al of niet 
voorkomen van beschaduwde plekken; 

b. op de wilde vegetatie, die oorspronkelijk pl.m. 70 cM. boven het phreatisch opper
vlak of hooger gelegen was, heeft de onttrekking geen invloed. De begroeiing van de eigen
lijke duinheuvels verandert dus niet. 

2. In de gevallen door de Commissie beoordeeld traden weinig zandverstuivingen als 
direct gevolg van grondwaterverlaging op. 
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8. Dennen van 40 tot 70 jaar in het duin staande op geringe hoogte (van 50 — 100 cM.) 
boven het phreatisch oppervlak vertoonen een grooteren aanwas dan die, welke op minstens 
3 M. groeien. 

Op geringe hoogte gaat de j aarlij ksche diktegroei meer op en neer met de verandering 
van den grondwaterstand, op grootere hoogte is er een duidelijk verband tusschen regenval 
en dikte-groei. 

9. Verlaging van het phreatisch oppervlak had bij de door ons onderzochte dennen geen 
invloed meer, wanneer deze op 3 M. of hooger groeien. Tot op een hoogte van 1.50 M. 
is een vermindering van den groei, hoewel geen afsterven, te constateeren geweest. 

10. Eiken schijnen op pl.m. 3 M. nog wel van het grondwater te profiteeren, herstellen 
zich echter na verlaging van den grondwaterstand vrij spoedig. 

i r . In het algemeen hebben zware oude boomen op geringe hoogte boven het grond
water groeiende het meest van verlaging van den grondwaterstand te lijden. 

12. Het gevolg van verlaging van het grondwater voor de bebossching is, dat de duin
valleien na de verlaging in vrijwel dezelfde omstandigheden verkeeren als te voren reeds 
het overige duinterrein. Het zal dus bezwaarlijk zijn aldaar loofhout bosschen te cultiveeren. 

13. Ds dennencultuur in de duinvalleien wordt door wateronttrekking wel eenigszins 
benadeeld, echter niet onmogelijk gemaakt. Op dennen, 3 M. of hooger boven het grond
water groeiende, heeft grondwateronttrekking geen invloed; het meest uitgestrekte bosch-
gebied in het duin zal daardoor geen invloed van de wateronttrekking door waterleidingen 
ondervinden. 

14. Waterleidingen in het duin geven aanleiding tot grondwaterverlaging. De irate 
van verlaging is afhankelijk van de wijze van onttrekking, geologische structuur, hoeveel
heid onttrokken water en afstand van de prise d'eau. 

15. In uitgestrekte duingebieden is de onttrekking reeds zoo aanzienlijk, dat het 
grondwater geen invloed meer heeft op de wilde vegetatie, die zich dus reeds geheel ge
wijzigd heeft. 

17. De invloed van de wateronttrekking door waterleidingen op de vegetatie bepaalt 
zich tot de lagere duingedeelten. In deze terreinen zijn op vele plaatsen de groeiplaats-
omstandighcden voor den van ouds aanwezigen plantengroei zoodanig achteruitgegaan, 
dat in meer of minder snel tempo eene geheele wijziging in de vegetatie daarvan het gevolg is. 

Het hierboven beschreven „Uittreksel uit het groote rapport" is samengesteld door 
Dr. J. W. C. Goethart, Dr. P. Tesch, E. Hesselink en M. D. Dyt 1. i. Een Fransche bewer
king is eveneens opgenomen. De betrokken Mededeeling (Deell, afl. III)is voor den prijs 
van f 1.15 fr. p.p. te verkrijgen bij de firma Versluys en Scherjon te Utrecht. 

's-Gravenhage. Ir. J. E. CARRIÈRE. 

EEN MOOIE VONDST. 

HET was 7 Augustus 1924, dat een „bruinvisch" tegen een golfbreker bij het z.g. 
stille strand ten Zuiden van Scheveningen aanzwom en versuft aanspoelde, waarop 
het dier door messteken en dergelijke handelingen zijn dierbaar leven had moe
ten laten. 

Vervolgens was het op last van de politie begraven om later naar de vuilnisbelt gebracht 
te worden, om in rook op te gaan. 

Welnu, toen het bericht me 8 Augustus aanwoei, ben ik 's morgens naar de politietent 
op het stille strand gegaan; en werkelijk zoo'n dier was daar begraven. 


