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

in. 
e. De grondwaterstand. 

Op een aantal punten in het duin werden op verschillende diepten proeffilters 
geplaatst, waardoor de stand van het grondwater nauwkeurig bekend werd (zie Fig. i) . 
Daarbij kwam het volgende vast te staan. Op de hoogste punten in het duin treft 
men, ten opzichte van de oppervlakte, de laagste waterstand aan, op de laagste de 
hoogste. Dit is een algemeen bekend feit, daar het grondwater door het duinzand 

Fig. 9. Deze grafiek geeft de hoogte van het duinlandschap op de onderzochte punten aan, 
ten opzichte van het N.A.P. Het verticale vlak stelt het vlak van N.A.P. voor, op de verticale 
assen werden de hoogten van de verschillende boorpunten afgezet. Men krijgt zoo een goed beeld 
van de verschillende hoogten in het duin, waarbij opgemerkt moet worden, dat steeds zoo laag 
mogelijk gelegen punten in de duinen voor een boring werden uitgezocht, zoodat de duintoppen 
niet op deze grafiek voorkomen. De grafiek geeft dus het niveau van de laagste punten in het 

duin aan. Op dit niveau rijzen de toppen, aangegeven op de kaart van fig. f, op. 

wordt omhooggetrokken, en dit des te moeilijker wordt, naarmate het duin hooger is. 
Zoo zal het geen verwondering baren, indien men verneemt, dat bij boring G,, die, 
zooals het hoogtekaartje duidelijk aangeeft (zie Fig. 9), het hoogste onderzochte 
punt voorstelt, ook het verschil tusschen de oppervlakte van het duin en het niveau 
van het grondwater het grootst zal zijn. Anders wordt het geval echter in de buurt 
van de prise d'eau van Den Briel. Daar blijkt het verschil tusschen duinoppervlak 
en grondwaterspiegel eveneens zeer groot te zijn, terwijl uit de hoogtekaart blijkt, 
dat het duinniveau hier niet hooger is, dan elders, meer naar het Zuiden toe. In de 
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vlakte, waarin Breede Water en Vliegveld liggen, is het duinniveau laag, en de grond
waterstand zeer hoog, zoo hoog zelfs, dat in de winter (November 1933) het water 
op de grond bleef staan, het verschil dus negatief werd, zooals het kaartje uit die 
maand aangeeft; op datzelfde kaartje ziet men tevens, hoe in de buurt van de water
leiding het verschil nog steeds aanwezig is, zoodat men daar ter plaatse op de kaart 
als tegen een muur aankijkt (zie Fig. 10). Over het algemeen kunnen we dus con-
stateeren, dat de prise d'eau van den Briel de grondwaterstand constant verlaagt met 
ongeveer een meter, en een onderzoek in de omgeving wees uit, dat die verlaging 
tot op een afstand van een kilometer wordt gevoeld, al is zij ook verderop geringer. 
Eerst voorbij die kilometer wordt de invloed nihil. 

Over de factoren ƒ t/m i kunnen we in dit geval kort zijn. Zoowel korrelgrootte als 
mineralogische samenstelling, zijn min of meer uniform. De afstand tot de zee is 
niet steeds geheel gelijk, maar toch is het verschil zeer zeker te verwaarloozen. De 
graad van accidentatie is eveneens aan weinig verandering onderhevig, een enkel 
punt uitgezonderd. In deze opzichten mag men het landschap gerust homogeen 
noemen. 

Zeer zeker kan dus in het onderhavige duinterrein, met de door de Brielsche prise 
d'eau gewijzigde grondwaterstand, een studie over het verband tusschen water en 
flora, tot belangrijke uitkomsten leiden. De afgebeelde grafische kaartjes geven een 
duidelijk beeld van de grondwaterstand in verschillende gebieden van het terrein 
ten Noorden van het Breede Water en van het Breede Water zelf, zoodat verder 
commentaar overbodig schijnt (zie Fig. 10). We hebben reeds opgemerkt, dat een 
aantal van die punten voor het onderzoek buiten beschouwing moet blijven, daar 
zij een te hoog zoutgehalte vertoonen. 

De flora en de gemiddelde grondwaterstand. 
Van de in dit gedeelte der duinen van Voorne voorkomende plantensoorten zijn er 

een aantal, welke uitgesproken droogtevormen zijn, terwijl andere juist kenmerkend 
zijn voor natte duinen. Zie de lijsten op blz. 248. 

Bij het bestudeeren van deze beide lijsten valt het direct op, dat het aantal soorten, 
kenmerkend voor natte duinen, in deze duincomplexen ten Noorden van het Breede 
Water, veel grooter is, dan dat der droge soorten. Dit komt geheel overeen met het 
feit, dat duinen oorspronkelijk eigenlijk tot de natste gedeelten van ons land behooren. 
Het behoeft ons dus geenszins te verbazen, en er blijkt alleen uit, dat we hier met 
ongerept duingebied te maken hebben. In deze duinen staan de droge soorten tot 
de natte als 23 : 53, dus als één staat tot meer dan twee. Alleen die duingebieden, 
welke door een of andere oorzaak een verlaging van de waterstand hebben ondergaan, 
bezitten een flora, welke in verhouding een veel grooter aantal droge soorten bevat, en 
hebben dus hun eigenlijke duinflora verloren. Een zeer typisch landschap, dat in de 
laatste conditie verkeert, is het thans beter bekende gebied van de Haagsche watervang, 
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Fig. 10a. 

F:g, 10b. 
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Fig. ice. 

Fig. 10a, b, c. Deze drie grafische voorstellingen geven een beeld van de waterstand in het 
duingebied ten Noorden van het „Breede Water". Ze werden als volgt verkregen. Op de beide 
horizontale assen werden de verschillende boorpunten afgezet en werd verondersteld dat het niveau 
lag aan de oppervlakte van den bodem. Op de verticale as werden afgezet de waarden, aangevend 
de diepte, waarop zich het grondwater onder dit niveau bevindt. Voor de overzichtelijkheid werd 
deze maat naar boven afgezet; zij had eigenlijk naar onderen moeten worden afgezet. De water-
onttrekkende werking van de Brielsche waterleiding is wel scherp in het oog vallend. 

Fig. a geeft aan den waterstand op 2 November 1933,' de vorige maand bedroeg de regenval 
99,8 mm. Daardoor was de waterstand zeer hoog, en stond de vallei tusschen „Breede Water" 
en vliegveld zelfs onder water. 

Fig. b geeft de stand aan op I Maart 1934. De regenval in de vorige maand was zeer gering, 
doch de verdamping ook niet groot, daar veel bevroren Tuas. Vooral in het duingebied zelf is de 
waterstand echter reeds sterk gedaald, maar nog steeds valt het gebied van de waterleiding op. 

Fig. c geeft de stand aan op 4 Augustus 1934. Toen begon ook het „Breede Water" droog te 
loopen; maar het gebied van de Brielsche waterleiding spant nog steeds de kroon, als men van 
het abnormale punt Gl afziet, waarvan een verklaring in den tekst gegeven wordt. 

waar men oogenschijnlijk een vrij behoorlijke, zij het ook zeer labiele, begroeiing heeft, 
die echter bij nader onderzoek niet meer de typische duinflora blijkt te zijn, doch uit 
een flora bestaat, die zeer verarmd is. Gaan wij thans echter door met het bestudeeren 
van de verspreiding der flora-elementen over het geheele gebied om en ten noorden 
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van het Breede Water! We volgen daarbij de in grafische voorstelling gegeven 
kaartjes. 

Droogtevormen: ') 

Ammophila arenaria 
Anchusa arvensis 
Anchusa officinalis 
Carex arenaria 
Centaurea Jacea 
Cynoglossum officinale 
Echium vulgare 
Erodium cicutarium 
Hieraciutn Pilosella 
Inula vulgaris 
Linaria vulgaris 
(Myosotis hispida) 
{Ononis repens) 
{Quercus Robur) 
{Sambticus nigra) 
Sedum acre 
Senecio Jacobaea 
(Solatium dulcamara) 
(Thrincia hirta) 
Thymus Serpyllum 
Verbase urn Thapsus 
Viola tricolor 
Weingaenneria canescens 

(Wordt vervolgd). 

Natte vormen: ') 

Agnnionia Eupatoria 
Alisma ranunculoides 
Alnus glutinosa 
A ngelica silvestris 
Batrachium Baudotii 
Brunella vulgaris 
(Bryonia dioica) 
Chlora serotina 
Cirsium palustre 
Epilobium parviflorum 
Epilobium hirsutum 
Epipaais palustris 
Equisetum palustre 
Erythraea littoralis 
Eupatorium cannabinum 
(Euphrasia nemorosa) 
Galium Aparine 
(Galium Mollugo) 
Galium palustre 
(Glattx maritima) 
Gnaphalium luteo-album 
Gymnadenia conopea 
Hippuris vulgaris 
Hydrocotyle vulgaris 
Hypericum perforatum 
Hypericum tetrapterum 
Inula britannica 

m 

Iris pseudacorus 
Juncus lamprocarpus 
Juncus pygmaeus 
Linum catharticum 
Listera ovata 
Lysimachia vulgaris 
Lythrum Salicaria 
Menta aquatica 
Myosotis palustris 
Myriophyllum alterniflorum 
Oenanthe fistulosa 
Orchis incarnata 
Orchis maculata 
Parnassia palustris 
Pirola rotundifolia 
(Polygala vulgaris) 
Polygonum amphibium 
Potentilla anserina 
Potentilla reptans 
(Potentilla Tormentilla) 
Ranunculus hlammula 
Rumex Hydrolapathum 
Salix Caprea 
Scutellaria galericulata 
(Spergularia media) 
Sturmia (Liparis) Loeselii 
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II. 

Behalve van de op-en-nêer-golvcndc beweging, wordt ook melding gemaakt van „lang
zame zijdelingsche bewegingen" (2 maal), of van waggelende bewegingen (1 maal); 
deze zijn alleen te verklaren door aan te nemen, dat het dierj terwijl het op en neer 

golft, beurtelings met zijn voorste vinpooten ccn slag achteruit doet, waardoor het gedeelte 

1) De tusschen ( ) geplaatste vormen zijn meer ubiquist, maar vertoonen in het onder
zoekingsgebied eenige voorkeur voor droge resp. natte groeiplaatsen. 


