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op de hei broeden, dan de enkele die op de baltsplaats verschijnen, want ondanks 
jagen en stroopen blijft de stand vrijwel gelijk. Bovendien hebben de hennen in de 
tijd, dat de balts het sterkste is, reeds eieren. Het lijkt dus nog het meeste op een oude-
heeren sociëteit, waarop zoo nu en dan bij vergissing een wijfje verzeild raakt. 

M. RUTTEN. 

si sa sa 

PLANTENGROEI EN WATERSTAND IN HET GE-
BIED VAN HET „BREEDE WATER" OP VOORNE. 

IL 

c. Geschiedenis van de ondergrond en relatieve ouderom van de duinen. 
Door een groot aantal boringen is komen vast te staan, dat de directe ondergrond 

der duinen in het gebied om het Breede Water en ten Noorden ervan niet volkomen 
homogeen is, zooals men zou verwachten, en ook vroeger werd aangenomen. 

Allereerst blijkt juist onder het Breede Water, komend van de landzijde, en zich 
ten Westen van het Breede Water naar het Zuiden ombuigend, een snelvlietende 
kreek geloopen te hebben, waardoor daar ter plaatse, over een breedte van ongeveer 
loc m, geen kleiafzetting heeft plaats gehad, terwijl elders in het gebied op ongeveer 
2,5 m onder N.A.P. een kleilaag gevonden wordt, die een dikte van eenige meters kan 
bereiken (Fig. 5). 

Onder deze kleilaag is het aanwezige water geheel zout, terwijl om het gebied, 
waar deze kreek geloopen heeft, en de kleilaag dus een lek vertoont, het zoutgehalte 
van het ondiepe water hooger is. Aan en direct onder de oppervlakte is deze invloed 
echter niet merkbaar. 

Ook verder naar het Noorden bevinden zich twee breede geulen in de kleilaag 
onder de duinen, welke geulen oude stroombeddingcn voorstellen, welker verloop 
meer landwaarts in nog aan de dijken te vervolgen is. Een dezer geulen loopt juist 
ten Noorden van het Breede Water naar het Westen, de tweede juist ten Zuiden van 
het vliegveld (Fig. 6). Een merkwaardigheid is, dat het verloop van deze rivier
mondingen zeer scherp te vervolgen was, door de diatomeeën te onderzoeken, welke 
in de bovenste kleilaag van het gebied op ongeveer 2 m onder N.A.P., te vinden 
waren. Zoodoende kon zeer nauwkeurig het verloop van deze riviermonden en de 
vorm der daartusschen liggende kielplaten (welke ten deele vroeger met riet begroeid 
bleken te zijn, en dus aan de oppervlakte moeten hebben gelegen in de tijd, dat deze 
rivieren naar zee uitmondden) worden vastgesteld. Men kan zich zoo ongeveer een 
voorstelling maken, hoe een dergelijk onderzoek, waarvan het resultaat op de bij
gaande kaart is afgebeeld (zie Fig. 7), verloopt, indien men bedenkt, dat diatomeeën, 
welke in een rivier leven, geheel andere zijn, dan die, welke in de klei tusschen het 
riet, aan de zeezijde van die rivieren, voorkomen. 

Het merkwaardige is nu, dat ook de duinen juist boven de plaatsen, waar die stroomen 
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Fig. $a. Deze figuur geeft de profielen aan van de overlangs loopende raai A—K, benevens van 
enkele daar in de buurt liggende boringen. In de boorgaten zijn tevens de standen van de proef-
filters aangegeven, zoo ook de waterstand (gemiddeld) en enkele zoutlijnen. In acht moet worden 
genomen, dat de boorpunten J, J', H en H' dichter lijeenliggen, dan de overige, zoodat het door-
braakgebied benoorden het Breede Water smaller is, dan deze kaart aangeeft. Duidelijk is het 
verschil in structuur te zien tusschen de lagen in het doorbraakgebied bij de Schaapskooi en die 
onder den rivierarm tusschen Dekkers-eiland en Oostvoorne, waarin afzettingen van dichtslibbingen 
te vinden zijn, welke in het dichtgezande doorbraakgebied tevergeefs worden gezocht. Eveneens 
is zeer scherp de invloedssfeer van de Brielsche Prise d'eau waar te nemen indien men het oog 

houdt op de waterstand. 
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Fig. 56. Dit profiel stelt voor de reeks boringen p tot zz, welke het bestaan van de oude rivier
bedding in het Noorden bewezen. Het profiel spreekt voor zichzelf, ook is het naar boven buigen 
van de zoutlijnen opmerkelijk. Bij zz werd het diepste punt van de bedding aangeboord. Nog 
meer naar het Noorden loopt de kleilaag dan weer omhoog en wordt weer veel dikker. De teekens 
zijn dezelfde als die voor fig. 4. Het gebied van het Dekkers-eiland, genoemd naar de daar 
wonende jachtopziener, zet zich voort in het gebied van de Heveringen onder Rockanje. Het is 
een oud, later met zand overstoven eilandgebied, dat eerst met oude rivierduinen bedekt werd, 

om vervolgens de zeeduinen te dragen. 
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geloopen hebben, welker bedding thans een 6- tot 8-tal meters onder het duinzand 
begraven liggen, anders gevormd zijn, dan elders. Ten eerste vertoonen ze veel 
hooger toppen, juist boven de oevers dier mondingen, en ten tweede loopen de 
duinrichels, welke juist boven de beddingen gelegen zijn, meer in onregelmatige 
bochten, dan die ertusschenin, waar zij meer een zuivere Zuidwest-Noordoost rich
ting hebben aangenomen. 

Het is mogelijk, dat deze duinen uit een eenigszins ander materiaal gevormd 
werden en dit lijkt nog meer het geval bij de Oostvoornsche Heveringen. Het geringe 
kalkgehalte eischt hier een bijzondere verklaring, hetzij, dat deze gezocht moet 
worden in een hoogere ouderdom, dan wel in een andere genese. Zooals reeds opge
merkt, gaat de kalkarmoede hier zoover, dat kalkschuwe planten als Calluna vulgaris 
en Sarothamnus vulgaris voorkomen. Men zou zich nu kunnen afvragen of ook de zee-
waartsche voortzetting van dit duingebied niet een afwijkende genese of afwijkende 
eigenschappen vertoont, zoodat men dit terrein dan niet zonder meer in eenvoudige 
vergelijking zou kunnen brengen met de andere duinterreinen, waar hier sprake van is. 
Een nader onderzoek toont echter aan, dat de Hevering-duinen naar de zeezijde 
onder de zeeduinen wegduiken. Ten slotte treedt inderdaad niets anders dan de 
gewone duinformatie op (Fig. 8). De oude oppervlakte kenmerkt zich dan nog door 
een dunne veenlaag, waarin Sphagnum en Calluna voorkomen, zooals het profiel 
aangeeft. Ter plaatse van de voor onze besprekingen belangrijke formatie ligt ze 
meters diep en we mogen dus deze formatie met zekerheid tot de jonge zeeduinen 
rekenen. We behoeven hier dus geen rekening te houden met de mogelijkheid, dat 
hier ter plaatse de studie van de flora zou kunnen worden vertroebeld, door factoren 
van plotseling optredend kalkgebrek. Een uitzondering vormt de omgeving van D 4 

door de bijzondere ligging, juist tegen de oude dijk aan. 
De geschiedenis van de jongere duinen kan ons ook iets zeggen omtrent de homo

geniteit van het gebied. Op een kaart van 1608 komt het gebied rondom het Breede 
Water reeds voor. Projecteeren we die kaart op de tegenwoordige stafkaart, dan 
vinden we, dat toen alleen de oudere duinen, gelegen tusschen de Heveringen en 
polders eenerzijds (ook het Windgat als polder beschouwend), en de vallei, waarin 
Breede Water en Vliegveld liggen, anderzijds voorkwamen. Deze duinen moeten zich 
echter eerst in de middeleeuwen hebben gevormd of althans versterkt, omdat eerst 
toen de er achtergelegen dijken, die ten deele door die duinen zijn ondergestoven, zijn 
aangelegd. De duinen die aan de zeezijde van de vallei van het Breede Water gelegen 
zijn, zijn nog bij menschenheugenis gevormd. 

Zoo behooren de Voornsche duinen, voorloopig afgezien van de Heveringen, in 
ieder geval tot de jongste duinformatie, waarin men geen verschil in kalkgehalte kan 
waarnemen, doordat zij in tijdsorde niet genoeg verschillen. We hebben dus, wat 
dit betreft, een zeer homogeen gebied voor ons. 

d. De regenval. 
Daar te Oostvoorne een regenmeter aanwezig is van het Koninklijk Meteorologisch 



PLANTENGROEI EN WATERSTAND OP VOORNE SI S3 S3 211 

jfy/f-vj Za«d. 

p o . , l . . . l t .•5>'i«< »«>» 

Fig. 6. D£«e iêide profielen geven een beeld van de bodem, ter plaatse waar vroeger de Kreek 
gevonden werd. Daarbij valt duidelijk op, dat de kleilaag van 6 m diep daar ter plaatse doorbroken 
werd; daarna trad een verzanding van het stroomgebied in, waarbij duidelijk verplaatsingen 
van de loop van het water te constateeren vallen. Ten slotte blijkt er een stilstaand, betrekkelijk 
zoet gebied te zijn ontstaan, dat verveende van de kanten af, om vervolgens overstoven te worden. 
Degetallen duiden de zoutgehalten van het bodemwater aan. I, II, II, IV enz. duiden deboringen 
aan, overeenkomend met die, welke op kaart Fig. 1 aangegeven werden op het Ziekeland; 1, 2, 3 

enz. duiden de boringen aan, welke ten Westen daarvan op de kaart zijn aangegeven. 
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Instituut, is de regenval sinds een aantal jaren goed bekend. Deze bedroeg achtereen
volgens: 

m 1925 711,9 mm 
in 1926 679,3 n1111 

in 1927 833,1 mm 
in 1928 667,7 m m 

in 1929 570,1 mm 

in 1930 823,1 mm 
in 1931 713)4 mm 
in 1932 803,7 mm 
in 1933 732,8 mm 

Hieruit valt direct te constateeren, dat de regenval in de jaren 1925 tot 1933 ongeveer 
constant bleef in dit gebied, zoodat er niet gezegd kan worden, dat in de jaren, ge-

Fig. 7. De bovenste kleilaag, op ongeveer 6 m diepte gelegen werd onderzocht op diatomeeën. 
Hiervan konden verschillende flora's worden onderscheiden, die, naar de meest voorkomende 
soorten,genoemd zverden. Navicnla didyma-facics, Campylodiscus clyveys-facies en Coscinodiscus-
facics. De eerste facies vindt men thans tusschen rietbegroeiing aan het strand en op de natte 
strandvlakten; de tweede komt meer voor in de vette modder voor het strand, de derde vindt 
men daarentegen in het bewogen gebied der riviermondingen zelf. /.et men nu op een kaartje van 
het gebied deze facies uit, zooals ze in de verschillende boringen werden gevonden, dan krijgt 
men het overzicht dat hier wordt afgebeeld, en dat dus een duidelijk beeld geeft van de verdeeling 
dezer zoo juist genoemde gebieden ten tijde, dat de riviermondingen, ivelke nu door 6 m. zand 
worden bedekt, in zee uitkwamen. Dit kaartje komt dan zeer fraai overeen met het daarachter 

liggende polderland, en sluit daar volkomen op aan, zooals de kaart van fig. 1 weergeeft. 

durende welke de Brielsche prise d'eau werkte, ook de regenval minder was dan 
normaal; hij was dus van geen invloed op veranderingen van de waterstand, en in 
het terrein ten Zuiden van het Breede Water werd dan ook geen bijzonder lage water
stand waargenomen; daar bleven de duinplasjes hun watervoorraad houden. Alleen 
het laatste jaar bleef gedurende het voorjaar en de zomer het regenwater grootendeels 
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uit, zooals overal in den lande. Dit was voor het onderzoek juist zeer belangrijk, 
daar hierdoor geconstateerd kon worden, bij welke waterstand in de duinen het 
gebied van het Breede Water geheel droog liep, zooals dat deze zomer geschiedde. 
De regenval van Juli 1933 tot Juli 1934 bedroeg: 

in Juli 1933 
in Augustus 1933 . . 
in September 1933 
in October 1933 . . . 
in November 1933 . 
in December 1933 . 
in Januari 1934 . . . 

109,8 mm in Februari 1934 6,1 mm 
36,2 mm in Maart 1934 57,9 mm 

125,2 mm in April 1934 36,8 mm 
99.8 mm in Mei 1934 66,1 mm 
70.9 mm in Juni 1934 30,8 mm 
11,2 mm in Juli 1934 20,7 mm 
60,0 mm 

Vooral in de maanden van 1934 was de regenval dus beslist geringer, waardoor 
de lage waterstand in de duinen verklaarbaar was. 

Fig. 8. Op deze kaart werd over de dwarsraai van G (F'g. 1) uitgezet het voorkomen van veenachtig 
zand tusschen het gewone duinzand. Waar deze laag op veel der profielen werd aangetroffen, 
ligt het vermoeden voor de hand, dat we hier te doen hebben met de begroeide oppervlakte 
van een ouder duinniveau, zoodat de duinvorming in twee perioden moet hebben plaats gehad. 
Vermoedelijk zal dit het niveau der duinen zijn, welke hun grens naar zee hadden in de tegen
woordige vallei voor de duinen, dus de duinen, welke op de kaarten van omstreeks 1600 werden 
aangegeven met den naam ,,Kijffduyne". Het niveau dezer duinen komt overeen met N.A.P., 
zoodat dit gebied vermoedelijk heeft samengehangen met de schelpenbanken, welke we eveneens 
vinden op ongeveer N.A.P. en welke b.v. aan de oever van het Breede Water duidelijk voor 
den dag kwam. Op dat strand zijn deze duinen afgezet en dit strand lag er in die tijd ook nog 

voor. Die schelpenbank was dus van nog voor 1600. 

De regenval in de vorige jaren heeft dus geen noemenswaarde invloed op de alge-
meene stand van het grondwater kunnen hebben. Echter heeft de geringe regenval 
in de laatste 6 maanden veroorzaakt, dat gaandeweg het Breede Water geheel uit
droogde. De stand van het Breede Water bedraagt in normale tijden gemiddeld in 
de zomer 2,80 m boven N.A.P.; in de winter kan het waterniveau oploopen tot 3,15 m 
boven N.A.P. Echter nog in Juli 1934 was de stand van het Breede Water 2,84 m 
boven N.A.P. en stond er op de meeste plekken nog een water van ongeveer 20 cm. 
Maar in Augustus liep het geheele gebied droog, en zakte het water tot 2,65 m 
boven N.A.P. Daaruit blijkt, dat een wateronttrekking gedurende een 6-tal maanden 
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reeds een antwoord tengevolge heeft door de algemeene stand van het grondwater, 
en dat deze onttrekking niet eens zoo veel behoeft te bedragen. Immers, het grond
waterpeil in de duinen rondom het Breede Water heeft in de zomer een gemiddelde 
stand van 3,20 m boven N.A.P., zooals peilingen gedurende het vorig jaar aantoonden; 
in Juli 1934 was dit grondwaterpeil gezakt tot 2,91, en in Augustus rees het weer tot 
2,96 m boven N.A.P. Het verschil is dus slechts 25 cm. Dat wil zeggen, dat een 
daling van het grondwaterpeil van slechts 25 cm in de omgeving van het Breede 
Water een daling van de waterstand in dit prachtige duinmeer tengevolge heeft, die 
met volkomen droogloopen gelijk staat. Als men bedenkt, dat de kleine prise d'eau 
van de Brielsche Waterleiding te Oostvoorne op 150 m afstand nog een algemeene 
verlaging van de grondwaterstand van 90 cm ten gevolge heeft, krijgt men een duide
lijk beeld van het gevaar, dat zulk een waterleiding hebben zou in de buurt van het 
natuurmonument het Breede Water. 

(Wordt vervolgd). Dr. J. HOFKER. 

Dr. C. VAN RIJSINGE. 

V e r b e t e r i n g . In de vorige aflevering is verzuimd eenige correcties aan te brengen 
Men verandere op blz. 179, derde regel van onder „bewesten" in „benoorden", voege bij 

het onderschrift van fig. 3 op pag. 18 de woorden „in de vroege morgen" er bij, en late in het 
onderschrift van fig. 4 de woorden „bij donker weer" weg: het openen en sluiten van de bloemen 
van Chlora blijkt niet in de eerste plaats afhankelijk te zijn van de lichthoeveelheid. Verder leze 
men midden op pag. 181: Glaux maritima: weinig; Salicornia herbacea.veei; Salicornia prostrata : 
veel; Suaeda maritima: weinig; Aster tripolium: weinig. Red. 
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HET LOCH NESS MONSTER. 
Alle rechten voorbehouden. Copyright 1934. 

Door Schotland loopt, in Z.W.-N.Oostelijke richting, een barst van verschillende 
diepte in de aardkorst; de „Great Glen". Daarin hebben zich drie meren gevermd: 
Loch ') Lochy, Loch Oich en Loch Ness. Deze zijn, zoowel onderling als met de zee, 

door ondiepe riviertjes verbonden. Loch Ness (Fig. 1) is 36,2 km lang, met een grootste breedte 
(bij Urq jhart-Bay) van 2,8 km. De gemiddelde diepte bedraagt 150 m; het diepste gedeelte 
(ongeveer in het midden der lengte) meet 225 m. Hier en daar, o.a. bij Cherry Island (niet ver 
van Fort Augustus), aan de overzijde, bij Giendoe, en op nog eenige andere plaatsen, zijn ook 
ondiepe gedeelten, waar slechts 1 a 2 m water staat. Loch Ness kan nooit bevriezen, daar, 
indien de waterdeeltjes aan de oppervlakte tot de temperatuur van 4 C. afkoelen, zij tevens 
hunne grootste dichtheid (zwaarte) gekregen hebben, naar beneden zakken, en door warmere, 
lichtere vervangen worden. Bovendien bevinden zich hier en daar, aan den oever (misschien 
ook in diepere gedeelten) bronnen, waarvan het water eenige graden C. warmer dan de omgeving 
is. Met de zee is Loch Ness door het riviertje de Ness verbonden; dit is ongeveer 11 km lang, 
met een gemiddelde breedte van 45 m, en een gemiddelde diepte van 60 cm. Het riviertje 
loopt door het stadje Inverness '2), waar het door verscheidene bruggen overspannen is. De 

1) De Schotten zeggen „loch", de Engelschen „lok". Het woord is verwant aan: Latijn 
„lacus", Italiaansch, Spaansch, fortugeesch „lago", Fransch „lac", Duitsch „Lache" (o.a. in 
Maria Laach, Eifel), Engelsch „lake". 

2) Talloozc plaatsnamen in Schotland beginnen met het woord „Inver", wat men met „aan 
den mond van" zou kunnen vertalen. 


