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le RAPPORT VAN DE COMMISSIE INZAKE
WAARNEMING VAN DE GEVOLGEN VAN DE
WATERONTTREKKING VOOR DE OMGEVING,
TIJDENS DE BOUW VAN DE TUNNELS
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TE VELSEN.
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NWING VAN DE GEVOLGEN VAN DE WATPRONTTBE
VOOR DE OEVTG, TIJDENS DE BOMI VAN DE TUN NELS VOOR AUTO-. EN SPOOR11TEG-VER1ER TE VLSEN.
HOOFDSTtJX I.
INLE:11îG.
§ 1. -instelling en taak van de Coririsaie.
Bij besl
van 20 Deceîber 1 940, No,627I,Directie van de ;Ta±erstaat, werd door de SecretarisGeneraal, Waarneend Hoofd van het Departement Van
1aterstaat, een co"i»issie ingesteld, aan welkewer
opgedragen het doen van waarneirigen naar ie geVcigan van de verlaging van de grondwaterstand in de
cîrgeving van de bouwput van de tunnels te Velsen
en voorts ht onderzoeken van de klachten, welke
in verband rat de verlaging van de grondwatorSt
zouden worden geuit.
-Bij dit iesluit werden benoerid:
tot lid en voorzitter:
Prof.J.F.J..Krul, Directeur van het RijkinatituLz
voor Drinkwatervoorziening te 's-Gravenhage;
Ir4F.P.e:i, Directeur van de Cultuurtechnishe
Dienst te Utrecht;
Prof .Dr.O.de Vries, Hoofddirecteur van het Rijkslandbouwproefsttion en het 3oderkundig Instituut
T.N.O. t Gronir.gen;
Ir.O .Thorise,, Hoofdingenieur-Directeur van de Pr:rn N-orri-Holland te Haarlem;
vinciale 5ATt
Ir.O.Joiir . J, Hoofdingenieur van de Rijkswatarstaat,. Hoofd van het district"Ii.innelbcuw Velsen 11
te IJr'uiden;
tot secretaris:
Ir.A.E'ggink Hoofdingenieur van de Rijksat6rstaat
in het distrit"Tunnelbouw 7elsen" te IJuiden.
Voorts werd bepaald, dat de ledn bevoegd zullen
zijn zich door de3kundigen, door hen aan te wijzen,
te doen vervanen of vergezellen.

-2§ 2 Installatie van de Commissie.
Op 1 April 141 werd de Commissie door de V -'crzitter geïnstalleerd met een rede, welke hieronder
in haar geheel is 'pgen'men en wrinde taak van de Commissie is weergegeven.
Mijne Heren
De Secretaria-G-eneraal heeft mij tot lid en
voorzitter van deze Commissie aangewezen en
mij verzocht de Commissie namens hem te ijistlleren.
Volgaarne voldoe ik aan 'e uitnodiging,niet
alleen omdat het een voorrecht is desdigen
van erkende bekwaamheid welkom te mogen heten
bij den aanvang van een gezamenlijke taak,maar
ok omdat hier wel een bijzonder aantrekkelijke
taak moet worden verricht,welke de gelegenaeid
geeft, de uitvoering van een ui±erst merkwaardig waterstaatawerk op de voet te volgen.
De tunnelbouw te Velsen is een werk dat zo
wonderwel past in de eigenaardige ontwikkelingsgang van het westelijke deel van ons dierbare
Vaderland. Dat het vissers.orp aan het IJ uitgroeide tot de trots van Earpa met een keizersk.roon tegiftigd, is wellicht een uitvloeisel van onze volksaard. Het is zeker niet het
gevolg van d& bijzonder gelukkige ligging van
onze hoofdstad: geen rndern planol-og zou een
dergelijke situatie hebben uitgezocht.
Het IJ mocht verzanden,de Hollander versaagde niet: na het herstel
van onze -ona±'hanke-lijk.haid in 'e vorige eeuw verkreeg Amsterdam
haar nieuwe verbinding met het Marsdiep en toen
deze verbinding niet meer voldeed kwam het
Noordzeekanoal. Dit bracht Amsterdam op enkele
uren afstand van het mare n-strm. Een groot
deel van deze scheepvaartwegen moest worden uitgevoerd in, in hyroloische zin, buitengewoon
cngunstig terrein en een van de consequenties
daarvan vormen de moeilijkkeden, verbonden aan
en cndertunneling zoals die thans zal worden
uitgevoerd.
In de jongste geologische formaties,hoofdzakelijk in het holcceen,uit weinig weerstand 'ric-r
ende sedimenten bestaande en practisch tot het
maaiveld met grondwater g'ld, moet de inge.nieur zijn constructies bouwen, die de nodige
stabiliteit en waterdichtheid moeten bezitten.
De ontwikkeling van de waterbouwku.nde in de
laatste decennia doet de Nederlandse ingenieur
ehter onbevreesd deze taak ondernemen. Hij
heeft de gec-hydrolcgische gesteldheid in wes-elijk Nederland voldoende leren kennen en dut
doelbast Je grondviaterstand zover te verlagen,
dat hij met volkomen zekerheid zijn construc

-

-3ties op de vaste drocggelegde pleistocene zand'bodem kan opbruwen.
Het vroeer zo vei'i'ader1ijke grondwater,dat
langs omwegen door middel van wellen de stabiliteit van de fundeerputten bedreigöe,wordt
thans door doelmatige bemaling beheerst. Ik
herinner hierbij aan de onderzoekingen bij de
bouw van de Noordersluis te IJmuiden en aan dic
bij de bouw van de keersluis te lTlissingen.De
daarbij verkregen ervaring maakt het verantwoord thans ook de tunnelboaw te Velsen in den
droge uit te voeren, waarbij een grondwaterstandsverlaging tot 25 m- N.A.P., de diepste,
welke bij mijn weten ooit werd toegepast,noodzakelijk zal zijn.
Aan dit besluit is een uitvoerig geo-hydrologisch onderzoek voorafgegaan. Het leerde o.m.
dat de bemaling van invloed zal zijn op de
grondwatersand in de emngeving van het bouwwerk
en dat daardoor schade aan verachillende belangen o.a.aan die van land- en tuinbouw,niet
uitgesloten is. Vz'crts zal 'e ver1ging van de
stijghoogte van het spanningegrondwater op grotere diepte een nadelige invloed kunnen hebben
op 'bemnalingzinstallaties in de omgeving.
1rerschill3nde maatregelen kunnen worden toegepast om ndelige gevolgen tot het minimum te
beperken. Hct is echter duidelijk,dat dergelijke maatregeln,kostbaar als zij zijn,in een redelijke rerouding dienen te staan tot het
kwaad, dat r-en err'±ede wil bestrijden, Het ±5
daarom dat het Departement van Waterstaat zo
nauwkearig r- ogelijk omtrent de gevolgen van de
waterstandaverlaging wenst te worden ingelicht.
Hiertoe zijn de nodige wasrneming5middelen
onontbeerlijk,door een oordeelkundig stelsel
van waarnemingen toch moet het mogelijk zijn,
zowel de invloed van e bemaling op de hydrologische gezteldheid,ols de betekenis daarar
voor verschillende belangen ria te gaan.
Verwacht mag worden,dat klachten uit de omgeving zullen rijzen. Hoewel geen wettelijke
voorschriften den plicht tot schadevergeding
uitdrukkelijk vo:rschrijven, ligt het toch in
de rede,dat klachten op haar gegrondheid worden onderzocht, piat de Staat nader kan overwegen, in hoeverre er reden is, naar 'cillijkheid aan de klachten tegemoet te korri.
De mooie taak van deze Commissie nu is,zc-wel het hier bedoelde onderzoek naar de gevolgen van de gronwaterdalng te verrichten als
de gegrcndhfid van eventueel inkomende klachten na te g n.
De Comrrni:cie heeft daardoor de gelegenhei'L
cp de voet o gevolgen van een uiterst merkoar
dig inrijr.n in de natuurlijke hydrcl'gische
gestelhei te volgen. Zij kan Jaar»'cr mater

- 4aal verscI jifen van grote practische en we tenschaPPeijIe betekeniS, ook voor toekomStige soortgelijke werken. Zij 'mag het gevoel
hebben, in arbitraire functie, r'ede te werken
aan het in acht nemen van plaatselijke belangen waar deze in het algemeen belang schade
zouden moeten ondervinden.
Het is een moeilijke taak,doch aantrekkelijk moet zij zijn in hoge mate wanneer bij
uitstek deskundigen op de hierbij betrokken
gebieden de handen ineenslaan.
P!nijne Heren, ik dank U namens de SecretaI±
Generaal van het Departement van Waterstaat
dat Gij U wel voor de vervulling van deze
taak beschikbaar hebt willen atellen.

§ 3.

Overzicht...yn dewerkzaarnh6derj

1, Waarnem

lag ing van d e g ro ndwaerstfl
De Commissio verdeelde de te verrichten werkzaamheden in de volgende rubrieken:
hydrologiSch onderzoek;
II
bodekandig
c, land- en tuinbouwkundig onderzoek;
d. bosbnwkundig onderzoek.
Aan Ir.G.W.

dJLelm:, Rij

te Amsterdam en aan
consulent te Lisse, werd verzocht om van advies
lindi s vraagatuk
te dienen bij land- en
ken. A a n Ir.C.(erbr,. Houtvester van het Staat:
bosbeheer te HeerStCde bij vraagstukken op bosbouwkundig gebied.
De Commissie brengt tedezer plaatse aarna h
zij heb
dank voor de waardevolle sdViez6fl,wel
ben willen verstrekken en voor de tijd,welke zij
hebben willen vrijmaken voor het bijwonen van de
vergaderingen en het samenstellen van hun rappOrt
Ten behoeve van het onder a genoemde onderzoek
werd enige malen in contact getreden met het FrQ
van Noord-*H011afld te
vinc ia al
Bloemendaal 6fl met het 1Lem
bedrjf van Velsen.

1

-.5—
t

0 nd erz ek van ingekomen kichteri.
Bij de Commissie is alleen een klacht over
verdroging v-iri een spinazieveldie ingekorren.Bii
nader onderzoek bleek de oorzaak van deze ver—
droging geen gevolg van de bemaling voor de tnn—
te zijn.
De direcie van de tunnelbou.w heeft krachtens

flOnW

verleende ahti;ir1g van de Directenr-efl6raal
van de RijksIaterStaat(bref d.d.31 Augustus
1942, no.61E,afd.T.) met derden, iarvan de wa
terwinning tengevole van de bemaling van de
bo.iwput van de tunnels werd gestoord,overeeflk0r
sten getroffen, waarbij aan hen een tegemoet—
koming werd toegekend.
4. 0ef&YP d e werkzaarheden.
De Commissie werd, als veield, op 1 April 1941
geïnstalleerd. Zij is in totaal 9 maal bijeengeko
men, de laatste bijeenkomSt viel in November 1942,
in welke maand de Dnitse overheid de stillagging

§

van de werkzaa'hedefl aan de tunnelbow gelastte.
Hierdoor kwam tevens een einde aan de bemaling
van de bonwput en ree8 het grondwater tot het peil,
dat het had inenoefl voordat met de tunnelbou.W
werd begonnen.
iettegenstande het fit,dat de Commissie s1eits
betrekkelijk korte tijd werkzaam is geweest, r'ieent
zij dat waardevolle gegevens zijn verzameld, gegevens waarop bij de hervatting der werkzaahed6fl
kan worden verder gebonwd en ucike mogelijk reeds
tnschappelijke btekefliS ziji
van practische en
voor soortgelijke werken.
Het zijn deze begevenS, welke in dit rapport
zijn verzameld.
§ 5. Hervattifl van de werkzasnQQ..
Door het overlijden van Prof.Dr.C.de Vries,
het vertrek van Ir.CA/olterbeel nit de RikWatr

-6—
ataatedienst en het bereikerVan de pensionngeretigde leeftijd. .door Ir.C.Thor'se, is de sa"ensteJ-ling van de Cor'issie enigszi.nS gewijzigd. De Corrnissie is thans alS volgt serieng,eteld:
lid en voorzitter:
prof.U.P.J.Kru1, Directeur van het RijksinstituUt
voor Drinkwatervoorzieningp te 's-Gravenhage;
lecen:
-,
Waarner'end
Hoofddirecteur van het LandDrs.P.BrU.in
bouwroefstation en Bodemndig Instituut T.N.O.,
te Groningen;
Ir,A.Eink, Hoofdingenieur .A van de RijkswaterSat
in de directiett3luizefl en Stuwen", te Utrecht;
Ir.F.P.su, Directeur van de Caltuurtechnische
Dienst te Utrecht;
Ir.C.Krin, Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland, te Haarler;
secretaris:
Ir.H.Jierin, adjunct-ingenieur van de Rijkswaterstaat in de directie"Sluizefl. en Stuwen",te Utrecht.
Daar het in de bedoeling ligt e werkzaar.heden
vor de tunnelbowv in 1952 te hervatten, heeft de
Cor,r, issie haar taak weer opgenoen en haar esrete
vergadering, na de hervatting van de werkzaaheden,
gehouden op Yoensdag 12 Dece"ber 1951.
HOOFDSTUK II.
DE TTJN1TELS TE 'TELSN.
1. Inleiding
Hieronder volgt een beknQpte beschrijving van de
tunnelbouw Velsen, teneinde een inzicht te geven in
de grootte en de aard van het werk.
r zouden twee tunnels worden gebouwd, Un voor
auto- en 4n voor spocrweglTerkeer. Het overige landverkeer
en hrdkarrn ZOU van het pontveer gebruik moeten
blijven raken.
Het waS aangev'6zen de autotunnel te bouwen in
de nabijheid van het pontveer lTelsen, daar waar de
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-7voornaamste hoofdwegen samenkopien. Voor de spoorwegttinnel was de plaatskeuze minder eenvoudig,omdat een ligging in het bestaande baantrac4 mede
in aanmerking kwam.
Verschillende plannen met begrotingen werden gemaakt, waarbij vraagstukken samenhangende met de
onttrekking van grondwater aan de bodem in de te
nemen beslissingen van groot belang waren. Dit
bracht mede dat herhaaldelijk met het Rij ksinstituut voor Drinkwetervoorziening overleg werd gepleegd. De vergelijking van de uitgewerkte plannen
wees uit, dat het bouwen van de beide tunnels in
44n bouwput de voordeligste oplossing gaf en hiertoe werd door de 'iriister van \jaterstaat besloten.
Op 15 April 1941 werd te IJmuiden het eerste
tunnelbesteL: openbaar aanbesteed. Op 22 April 1941
werd het werk aan de laagste inschrijver, de, N.T.
Amsterdamse Ballast raatschappij opgedragen voor
een bedrag van
3.452.900,- (bestek no.96,dienst
1941 --1943) *
§ 2. 3ituatiefinur1).
e tunnels zanden het Noordzeekanaal op ongevecr
400 ri ten Oosten van het pontveer Velsen kruisen,
als is aangegeven op de algemene situatie,figuur 1.
Teneinde de afmetingen van de bouwput zo gering
mogelijk te doen zijn,is de horizontale afstand
tussen beide tunels zo klein mogelijk gehouden.
Hierbij moest reLening worden gehouden met het verschil in helling van de autotunnel(1 : 20 - ) en van
de spoorwegtunne1 : 60) . Dit maakte het noodzakelijk de laatst in het midden van de eerste t
doen wijken, zodiig, dat hun onderling verschil
in hoogteligging in de bouwput gevord ken worden.

Ç 3. Indelii2&

dtrne1sj
2 n 3).
De autotannej zou een lengte van 1466,70 ri
krijgen,horizontaal gemeten op het niveau van 1 -

-8 N.A.P.(figuu.r 2) . Hiervan zou een lengte van 768 m
gesloten zijn en van een mechanische ventilatie
en ' deel van de gesloten
worden voorzien. Op
tunnel zou.den de ventilatiegebou,wn worden opgetroken, waarin op maaiveldshoogte de ventilatoren
zou.den worden opgesteld. Deze zou.den lucht in'olazen, respectievelijk lucht uit de tunnel zuigen
via de ventilatiekanalen, welke ter weerszijden van
de rijru.imte geprojecteerd waren en met oçeniflgefl
hiermede waren verbonden.
De rijbaan zou een breedte van 8 m verkrijgen
met aan weerszijden een trottoir ter breedte van
0,75 rri. De vrije hoogte boven de rijbaan zou 4,20m
bedragen.
De zijwanden van het open tunrielgedeelte zouden
tot boven het maaiveld reiken. Dit gedeelte zou
dan ook geen mechanische ventilatie verkrijgen.Nahij de ingangen van het gesloten tunneldeel zOu,fl
over zekere lengte en op regelmatige afstanderl van
elkander schotten tussen de zijwanden worden aangebracht. Deze moesten dienen om een geleidelijhe
overgang van het in het open tunnel-deel heersende
daglicht naar het kunstlicht in het gesloten tunneldeel tot stand te brengen.
De rijbaan zou in het midden van de tunnel op
komen te liggener
en diepte van 22,20 mplaatse zou de bouwput moeten worden ontgraverLtot
en zelfs over een
een diepte van 23,05 mgeringe afstand tot 26,35 m- E..A.P. ten behoeve
van de poripkarner, welke zou, dienen voor het opvangen en wegpompen van water,gebruikt voor het rei-nigen van het ge.loten tunneldeel.
De spoorwegtuLlel zou een lengte van 3060,3h m
verkrijgen horizcitaal gemeten op het niveau van
1 m+ N.A .(figwr 3). Hiervan zou een lengte van
2036 m gesloten tjn en voorzien van 2 stijgschach-
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-9ten en behoeve van het personeel werkzaam aan
het onderhouden van de baan met ballastbed. Daar
met electrische tractie zou worden gereden,kon een
kunatmatige ventilatie achterwege blijven.
De bovenkant van de spoorstaaf in het midden
van de tunnel zou op een diepte van 23,25 m- N.A.r.
komen te liggen, Ter plaatse zoude bouwput moeten
worden ontgraven tot 25,50 m- N.A.E. met een verlaging tot 27,20 m-- h..P. ten behoeve van het
maken van een ponpkamer,
§ 4•

Lfu.4J

De tunnels zoden in den droge worden gebouwd,
d.w.z. in een in het terrein gegraven bouwput,welke door r'iddel vjn een bronbeialing zou worden
drooggehouden. Iadat de tunnels gereed zouden zij
zou de bouwput
zand worden gevuld, waarbij de
bronberialing gelidelijk zou worden uitgeschakeld.
Deze bouwwijze biedt boven andere bouvethoden,
a.d.z. de ScbildTCthode en de zinkmethode,grote
financiële voordelen.
Om technische en administratieve redenen verdient deze bouwwijze echter eveneens de voorkeur.
Een technisch voordeel is dat de gehele constructie van de tunnels in den droge wordt gebovd
en men dus ziet wat men doet. Dovendien wordt deze bouwwijze in Nederland bij vrijwel alle grote
Rijkswaterstaate :
- erken toegepast en bestaat er te
dien aanzien bij de Nederlandse aannemers een
grote ervaring, terwijl hun materieel erop is ingericht. Het administratieve voordeel is dat het
gehele werh niet in zijn geheel ineens behoeft te
worden uitbestee, doch onderverdeeld kan worden
in normale bestehen,waarbij de ver;lichtinen
van de aain, er iidlijk en bindend kunnen worden
vas Lreld.
ot deze

ijze :on worden besloten op grond

-10vn de ervaringe,die bij de uitvoering van vorige
Rijkswaterstaats.erken langs de kust werden opgedaan en de resuldaten van een uitvoeri€ geo-hYdrologisch onderzoek, dat werd ingesteld in samenv;erking met het Rijhsinatituut voor Drinv:atervo3rziening. De uitkomsten van dit onderzoek zullen
in een volgend hoofdstuk '7orden ver-eld. 'vet verwijzing naar dit hoofdstuk wordt hier volstaan me
een beknopte technische beschrijving van de howput en van de be ling nodig om deze bouwput dro.
te pompen.
De grondslag ter plaatse beuteat tot op grote
diepte geheel uit fijn zand, op een diepte van
16 ri- i..-t.P. doorsneden door een kleilaag ret een
dikte van ongeveer 1 m, rustende op een veenlaag.
Deze kleilaag scheidt het grondwater in 2 stages:
erboven het bovenwater, dat zout of brak is nabij
het Noordzeekansal en eronder het diepe of spanningswater, dat tot een bepaalde diepte zoet is
en daaronder geleidelijk zouter wordt.
In genoemde grondslag moest de bouwput worden
ontgraven waarvan de dwarsdoorsnede over het diepste gedeelte op figuur 4 is aangegeven. De hellingen van de belopen van de bouwput waren in overleg
met het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft
bepaald, Zij becroegen 1 : 2. en 1 : 1, terwijl op
een onderling hoogteversckil van ± 8 m been zoudn worden gemaakt.
De ontgraving van deze open bouwput zou als vot
geschieden:
af ontgraving et open bemaling tot 4 r.A.. onder bescherming
ontgraving tot
van een bro:bemalin in het bovenwater,waarbij
de geneensc ppel.tjke zLligieidin: der bronnen
zon worden enonteerd op het niveau van 4 men d stijghoogte in deze grondwatertage zou wor -i verlaagd tot 8,25 montgraving :ot 16 mwaarbij de bouw-
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put van het oovenwater ZOU worden afgesloten
door een davand, welke zou reiken van 8 mN.A.F.
N.A.P. tot in de kleilaag op ca. 16
Intussen zor de bemaling van het bovenwater
tot 8,25 m 1.A.i. blijven fanctionneren en
ZQU

een beraltng van het spanningswater in wer

hing worden gesteld, waannede de stijghoogte
in deze groadwatertage verlaagd zou worden
tot 16,2 rd. ontgraving tot de uiteindelijke diepte onder
bescherming van een bronbemaling in het spanningswater, die bierin een potentiaalverlagifl
zou geven tot 26,00 m- N.A.P.
Bij 1oct ontwerpen van de voor bovengenoemde ontgraving benodige bemalingsinstallatie kon gebruik
gemaakt worden van de omstandigheid, dat de constructie van onderwaterpompen zodanig is verbeterd,
dat de toepassing van deze pompen voor een werk
als het onderhavige in aanmerking kon komen. De onderwaterpomp (pomp met motor) wordt in de bron neer
gelaten en pert het op te pompen water naar boven.
De hierboven onder c genoemde verlaging van het
zou kunnen vorspanningswater tot 16,25 mdan verkregen door deze pompen neer te laten in
een bronnenserie,welke langs de rand van de
put zou worden geplaatst. De onder dgenoende vo
laging van het spanningswater tot 26,00 zou verkregen -:io:deri door de onderwaterpomP nee
te laten in eet: bronnensarie,geplaatst in de bo -De eerste bronne
put op de berm van 16 nserie zou, nadat de tweede in gebruik is genomen,
komen te vervallen.
De hierboven onder c genoemde damwand, wih
tot in de kleilaag van 16 ri—
Van 8 m
zou reiken, is noodzakelijk daar het niet mogelijk
is met een bronbemaling het bovenwater tot op deze
kleilaag af te ialen, een zekere waterhoogte im-

-12Tners zal in de filters aanwezig moeten blijven.Deze damwand heeft voorts het voordeel van een beperking van de invloed van de bemaling van het bovenwater op de omgeving.
Teneinde de totale capaciteit van de bemaling
gedurende de bouw zo constant mogelijk te doen
zijn,werd besloten dat de lengte van de boden van
de bouwput niet meer dan 80 m zou bedragen. Bij
het voortschrijden der werkzaamheden zou de bouwput aan de ene zijde ontgraven en aan de andere
zijde aangeaard worden onder handhaving van de ge-noemde 80

7, .

en het tanneltrac& volgende bou.wputt

'

dus, van beperiite lengte.
§ 5. De kruisinj met het Nordze ekaria a1Lfiu.ar. 5.
et de uitvoering van de werken zou aan de z:i
zijde van het 17 Dordzeekanaal worden begonnen. TTcdat aan deze zijde het aan dit kanaal aanslu.itnne
timnelgedeelte gereed zou zijn gekomen, zou het
Noordzeekanaal verbreed wDrden door het wegbaggeren van een aan de zuidelijke oever gelegen terreinstrook.
De tunnel zou nu tot ongeveer halverwege in het
verbrede Noordzeekanaal reiken.
Vervolgens zouden in het noordelijke gedeelte
van dit kanaal gronddammen worden gestort, waartussen de bouwput zou worden ontgraven,zodanig d
het gereed zijnde tunnelgedeelte erin uit zout not
dan. De tunnel zou daarna in noordelijke richt'-r .
verder worden gebouwd, waarna de gronddammen zo:

1

dan worden opgeruimd.
De ontstane verbreding van het Noordzeekaflss1
zou blijvend zijn.
De beindiging van de bouwput tçr plaatse vi
de aansluiting van de zuidelijke nat de noordeli
bouwput zou. omvangrijke hulpconstrul-Cties vereisen,
voornamelijk uit stalen damwand bestaande. In het -

ZUE)CLUKE BOUWPUT.

NOORDELIJKE BOUWPUT.
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13 raam van dit rapport zou een beschrijving hiervan
te vrvoeren, zodat met het aangeven van het principe van de kruising moge worden volstaan.
stand van het werk bi de stillqgin

i

QYQT1Lbfi..Z' _1-942.
Toen in Nove3er 1942 de werkzaamheden op bevel
van de bezetter moesten worden beindigd, was het
deel van de open bouwput gelegen tussen het Noord
zaekanaal en de Rijksweg Velsen - Amsterdam gereedgekomen. Voorts waren hierin 2 tunnelroten(van
n) gebouwd. De bemali.ng ,welke was
elke tunnel
ingericht overeenkomstig het door het Rij ksinstituut voor Drinkwatervoorziening uitgebrachte advies, heeft geheel aan de verwachting beantwoord.
Gedurende de tijd, dat zij functionneerde zijn
reeksen van waarnemingen gedaan, welke in de volgende hoofdstukken zullen worden besproken.
Gwijzigd j 1u bi _ehervattin van
d, werkzaarheden.
In het oorspronkelijke ontwerp van de autotunnel zijn enige :ijzigingen aangebracht. De meest
drastische wijzi.ing onderging het dwarsprofiel
van de autotunncl (Zie figuur 6).
De autotunnG1 zal bestaan uit twee, door een
tu.ssenwand gesc'eiden rijbanen, elk breed 7m,riet
aan weerszijden verhoogde voetpaden ter breedte
van 1 9 25 m. In de tussen- en zijwanden zijn ruiriten, voor de do..Drvoer van kabels en leidingen en
voor de ventilatiekanalen, gespaard. De rijbaan
zal in het midden van de tunnel liggen op een
te van 23,225 m- N.A.P. De totale lengte zal,hor.
zontaal gemeten, 1643,88 m bedragen. Hiervan is
een lengte van 768 m gesloten.
De spoorwegtunnel verkrijgt, horizontaal gten, een lengte van 3224,34 m. Hiervan is een langte van 2009 6e ' gesloten. De dwarsdoorsnede van
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de spoorwegtunnel is vrijwel gelijk gebleven aan
die van het oorspronkelijke plan4
Door de grotere breedte van de autotunnel,is
het noodzakelijk de oorspronkelijke bou.wkuip met
de twee daarin gelegen tunnelrioten te verwijderen.
De nieuwe bouwkuip en de bouwput zullen eveneens
grotere afmetinen verkrijgen.
De bouwwijze en de berialing van de bouwput zijn
vrijwel ongewijcigd gebleven.
HOOFDSTUK III.
HEi G.EO—HYDRCÏGISCH ONDERZOEK.
§ 1. Inleiding.
Bij de voorbereiding van de plannen voor de tn
nels onder het Uoordzeekanaal bij Velsen bleek
de wenselijkheid nadre gegevens te Verzamelen ov:r
de bodemgesteidheid en het regime van het grondwater.
Het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening
heeft hiertoe in Opdracht van de directie van de
tunnelbou.w een vooronderzoek verricht, waarvan verslag werd gedaan in een in 1937, aan de opdracht—
geefster uitgebracht rapport. hovendien werden,
tengevolge van wijzigingen in het tunnelproject(behalve een aatotunnel zal een spoorwegtunnel gebouwd worden), aanvullende berekeningen in briefvorr medegedeeld:
schrijven in.v.D. d.d.12 ei 1 938, no.3485;
T
28 Juli 1 939 2
5634
t?
20 ei 1941,
3076.
In 1944 werd door het bovsnver'elde Instituut
een 1 Nots inzake de gevolgen van de bemaling van
de bouwput van het eerste gedeelte van de tmnal
onder het Hoordzeekanaal te Velsen ten aanzien
de stijghoogte van het grondwateru uitgebracht.
De voornaamste gegevens en COncluSieS uit rar—
Port en nota wo:deri hieronder weergegeven.
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Zoals reeds in het voorgaande ho•oîdstnk werd
aangestipt,kunnen in het beschonwde gebied twee weterlagen worden onderscheiden: het diepe of spenningswater en het bovenwater.
Zij zijn gescheiden door een, in vrijwel alle
boorputten aangetroffen laag Veen en k.lci,die als
Veen op grotere diepte en als wadklei wordt aanedu.id , of net de snbolen van de geologische kaart,
schaal 1 : 50.000, als 10v en lOk. Zij vsrtegenwoordi,en de oudste afdeling van ht holoceen, dat
overigens voornanelijk is opgebouwd nit fijne,
slibhou.dende zandlagen, afgewisseld met klei en
veenlenzen. De oppervlakte wordt gevorrd door jonge zeekici 110k.. vîestwaarts van de bou.wput kort
ht ou.de duinzand 1 2z aan de oppervlakte.
De pleistocene zenden, die tot grote diepte raiken, behoren, vnx beneden naar boven, tot het prae
naaien II 0 , het hoogterras II 1 , het praemorena.
l flavio-glacioel 11 31, het postrorenale fuvioglaciaal II 4, de Eemlagen II 8' en het laagterras
II 5. De grondrnorcne II 3(keileem) werd slechts
zelden aangetroffen evenals de Eerklei. De ervorring bestaat overwegend nit zand.
De moeilijk doorlatende lagen van h:t pleistocecn kannen van vcl belang zijn voor de plaatse
lijke hydroloische estldhid(bouw Noordersluis),
zij zijn evenwel pracisch van geen betekenis voor
de invloed van de bemaling van de bouwput op dc
stijghoagte van het diepe grondwater.
De stijghoogte van ht bovenwater wordt beheerst
JjDz de neersla, en door het ruil van de oppervlaktewotercn, dns en het Noordzeek.anaal en de polderpeilen. De in h t westen gelegen ho re gronden wateren hierop a±'r -zodet de stiighoogte van ht bovenwaier in algenme zit van het westen naar het
oosten daalt.
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De stijghoogte van het spanningswater is in het
algemeen lger dan die van het bovenwater onder
invloed van de belangrijke wtronttrekking,welke
aan het pleistoce e zandpakket plaatsvindt ten behoeve van bedrijfs- en drinkwater. In dit verband
worden genoemd de Papierfabriek van Van Gelder Zonen, de Hoogovens, de Yaterleiding Velsen en de
vele ijsfabriekeri in IJmuiden.
Het bovenwater is zoet,bhaiVe in de nabijheid
van het Noardzeekanaal. Het spanningswater is bo
veriaan zoet, met de diepte neemt het chloorgehalte
snel toe, op 60 m diepte bedraagt het reeds 1000
2000 mg/l, op 90 m diepte 3000 'a 3500 r'g/l.
Zonder twijfel zal onder de iniloed van de bemaling van de bou.vrput plaatselijk een sterke Verzouting van het diepe grondwater spanningswater
optreden. Het hndhaven van de ter plaatse van de
tu.nnelbouw aanvzige voorraad zoet grondwater wordt
door het Rijksinstitw-1-t voor Drinkwatervoorziening
€nwl van weinig belang geacht, aangezien de geohydrologische eoteldheid zodanig is, dat toch
nimmer in de naaste omgeving kan worden gedacht
over winning van zoet water op enigszins belangrijke schaal.

§ 3 De bema1i-n van
Door het EijksinstitUUt voor DrinkatervOOrZiC
ning werden tijdens het vooronderzoek tvee pompn aan iedere oever van het
proeven gehouden,
Noordzc-ek.aflaai. Zowl de gedragingen van het bove
water als van h .t spanningswatr werden bij deze
pompproeven na.gaan, terwijl uit de resultaten
de bodc-mconStafltefl werden bepaald, die voor de
gro nd wa terbCVCgiflg van belang zijn en als gronds
hebben gediend voor de berekening van de door de_
in § 4 van HoaStak II veeldc bemalingSiflstel
latie op te po en vaterhoeveelhed en.
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-17De capaciteit van de toegepaste onderwatero pen, type Stork..r.F., bedroeg 40 r3/r bij een
apvoerhoogte van 28 r.
§ 4. De invloedvan debemaling op dstij
hoote van J et grondwater(f1guLIr_pi-!.
Teneinde de gevolgen na te gaan van de bemaling
van de bouwput on de stijghoogte van het grondvvater in de omgeving, werd een aantal waarnerningsputten ingericht, hoofdzakelijk gelegen in een
aantal raaien, aangedu.id met de letters A t/ri.H,
die stervorniig van de bonwput u.itstralen(figUur 8)
De waarnemin,gsptten zijn onderscheiden in L-,
E- en S-buizen. De Lbu.izen( landbou.wbuizen) reiken
tot 2 'a 3 m beneden het maaiveld en geven de grondwaterstanden aan in de bovenste voor de plantengroei belangrijke aardlagen. De waarnemingsfilters
van de B-buizen zijn geplaatst op ca.10 mZij geven de stijghoogte van het bovenwater aan.
De stijghoogte van het spanningswater werd geetefl
in de Sbnizen, waarvan de filters zijn gesteld
op 20 a 25 m—
In alle raaien, behalve in A en i, werden Len 3-bu.izen aanFebracht. De Sbuizeri werden
s1uitend geplaatst in de raaien A,0,F en H.
Le vele peilwaarnamingen hebben een zeer itebreid waarneriinsr'ateriaal verschaft.
Invlce qhet bovenwater.
Ten aanzien van de opbrengst van de bemalir
werden door het RijksinstitLwt bij het vooronderzoek een drietal prognoses opgesteld waarbij af
hankelijk van de wijze, waarop de aanvulling van
het opgepompte water werd gedacht het waterbezwaar werd bere hend op 207 m3/uur, 175 m3/1 -Lr of
103 m3/nur. Berekend werd, dat daarbij op 1400 m
van het centrum van de bemaling de verlaging van

-18het bovenwater nog enige centimeters zou bedragen,
terwijl op de mo;elijkheid werd gewezen dat de
plantengroei gevolgen van de ver1aing zou kunnen
ondervinden.
In werkelijklieid heeft de invloed van de berialing van het bovnwater zich niet verder uitgestrekt dan tot ten hoogste 700 m van het centrum
van de bemaling,waarbij de opgepo'pte waterhoeveelhid aanvaikeitjk 68 ri3/u.ur bedroeg en gaandeweg
veinderde tot ca. 50 m3/u.ur. 2en beïnvloeding vor
de grondwaterstand in de bovenste aardiagen is b1ij
kens de uitkomsten van de in de L-buizen verrichta
waarnmingen achterwege gebleven
Uit het bovenstaande volgt, dat zowel het water-bezwaar als de Invloedssfeer kleiner zijn gebleven
dan volgens het vooronderzoek werd verwacht. Dit
wordt ver-oedelij k vcroorzaak daar d6 sterk gelaagde hOWTi van het holocene zandpakket, waardoor
de gemiddelde doorlatendheid geringer is dan werd
berekend.
Dat geen invloed van de beialing op de waterstar
in de bovenste ardlagen plaats heeft gevonden,
wordt veoe'dcli1k veroorzaakt door de, in verticale zin, geringe joDrlatendheid van deze laag, in
combinatie met

aanwezigheid van open water in

de nabijheid van de bouwput.
Geen jnvloed van betekenis werd bij het voororiderzoek verwacht van de bemaling van het spanningswater op de stighoogte van het bovenwater,gezien
d geringe doorlatendheid van de oud-halocene kleilaag ag 16 m-•
De waarnemingen van de B-buizen geven evenwel
een onverv.chte verlaging te zien in een aantal van
en C. Nadere onderzoedeze buizen in de raaien
kingen naar d oorzaken hiervan hebben aangetoond
dat ter plats van deze verlagingen d6 oud-holoce-
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rie klei—veenlaefl ontbreekt en dat er dus een"]ek'
in deze scheideie laag vaorkot( zie in figuur 7
0 - C). get constatehet geologische roiiei
ren van deze 0r b re king,Dnger gelegen tussen
de resten E en 'J op een afstand van 250 m uit kat
centrum van de bemaling, is een ooverwacht resnl
tast van het onderzoek. -iierbij zij nog opgemerkt,
dat ter plaat'se van het'lek" geen invloed werd
opgemerkt van de bemaling op de stijghoogte vanh
grondwater in de L—buieflo
iod op
De door ht RijkainStitLult voor Lrinkwaterv00r
ziening uit de gegevens van het vooronderzoek be
rekende verlaging van de stijghoogte van het span
ningswater bij een opbrengst van 1320 7-3/uur is
in figuur 9 weergegeven. Hieruit volgde, dat in de
waterwinplaatS6 bij de P a pierfabriek de daling ge—
iddeld 1,50 m cal bedragen, terwijl in de aanvul
ooswijk" van de papierfabriek
lenda prise d' ca
en in de waterwinplaatsen van de gemeente Velsen
en van de Hoogovens verlagingen zullen optreden va
ca. 0,25 m, 0,2d n en ca. 0,10 m.
De verwachting werd uitgesproken, dat slecnts
in de wateruinkiaatsen hij de paierfabriek spct
le maatregelen genoer1 zullen moeten worden o de
capaciteit van ie rize d'eau te nanihaVen. beze
maatrekelen zou' en kunnen bestaan uit het vervan
genvan 5 if a nzuigaflde popen door onderwaterPD
pen of het inbedrijfSteliefl van nieuwe puttan.De
gevolgen van de bemaling zullen voor de waterwin—
ningscapacitc-i t der overige binnen de invlOeiSSfee1
van deze bemaling gelegen bedrijven of particulieren bf van geen belang zijn, bf door betrekkelijk
eenvoudige middelen kunnen worden hersteld,Eefl
prognose die juist is gebleken.
Bij ht vooronderzoek werd vervolgens de vraag
aan de orde gesteld, welke gevolgen tijdens de bouw

-20-tunnel
zijn
te
vrezen
voor de samenste)fl
van de van het grondwater, dat door de verschillende bedrijven wordt o epop. Behalve een plaatselijke
ing
vrzouting bij de bouwput ZOU de tinnelbemsl
eveneens tot gevolg kunnen hebben dat het tempo
van verzoutirig in de naburige wixiplaatsen wordt
versneld.
Het RijkSiflatitatit trteende,dat gezien het hoge
ohloorgehalte vn het tharis(1937) reeds in de watarwinplaats bij de Papierfabriek opgeporipte water,
er voor dit bedrijf geen noemenswaard nadeel aan
is verbonden, of een chloorgehalte van b.v.1000m1
12 jaar wordt bereikt.
na 10 jaar dan '7el eerst na
Voor de overige in het beschOtiWde gebied gelegen
v6rzouting,Wegefls de
winplaatSefl zal het tempo van
grote afstand tot het centrUm van bliflg,fliet
worden bflVlO€d.
Na sfloop van de tunn61berlatinzi zal het spanningswater ter plaatse zijn verzOLt. Dit outegrOfld
water zal zich verplaatsen met de grondwterStr0oTn
die dan weer, evenals thans het geval is,naar de
en
waterwinPlaatS bij de P a pierfabriek is gericht
20 jaren bereiken. Hoewel het
deze putten na 15
uit de orrgevin: van de tunnel afkomstige grondwater slechts ei betrekkelijk gering percentage zal
L1itskCn van d totale in deze waterwiflPlaats gc
wonnCfl water oveelheid, zal het zoutgehalte hierdoor toenemen. baar echter gedurende di-t tijdsVrloop het chloo:gChalte van het opgePomPte water
door het aantre-kefl van zout water uit de diepte
ongetwijfeld in strke mate zal zijn gestegen,kafl
de verzoutin:sbron, die wordt gevormd door de tun
ls van geen betekenis worden beschouwd.
De gemeten verlaging van het sp anningswater ti

SPANNINGSVERHANGL'JNEN IN HET DIEPE GRONDWATER OP 1 DEC. 1941.
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- 21 dens de ontgravig van de bouwput was in zeer bevredigende verenSteTflmiflg met de bij het vooronderzoek berekefl(.
1-let spanninnater werd bemalen van 23 3eptenr
1941 tot 30 Novsber 1942. De spanningsverhaflglui
nen van het diepe grondwater in de raaien
en H op 1 Deceer 1941 werden bepaald door vere-lijking van het gemiddelde van de op 1 en 31 Augu»n
tns 141 verrichte w5arneingen(welk emiddelde
geacht worden de stand van het spanningsvJater aan
te geven waarboven en beneden de schoelingen ering zijn,aithaflS in verhonding tot de door de benaling van het diepe grondwater veroorzaakte poten
isalverlagingen) met die op 1 December 1941 .
op die dag verd door de spanningsbenaling 1875
m3/iiur opgepoipt.
De gemeten verhangliincn zijn in figu1r 10 weergegeefl. Bovendien is de spanningSVerhalijn gete
kend ,zoals deze kon worden berekend op grond van
het vooronderz1, eveneens bij een wateronttrek king van 1875 Y3/aLTr. Uit deze figanr blijkt de in
het algemeen gc:de 0vrnstenmiflg iidelijk.2S5Cfl
de berekende e:: gemeten w5teropbreflgst is eveneens
slechts een get--;g verschil.
De bij het vooronderzoek nitgesprokén verwachting d a t het cloorgehalte van het spanningswater
ter plaatse van de boNpnt in sterke r't ZOU
stijgen is inderdaad nitgekoefl. Dit volgt tit ce
tahl 1, -asarin de cnloorgehal
tCfl

van de tijdens de beaiing nit ponpput GDïIII

genomen w3 teiOnStCr8 zijn apgenOe(.
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iflmg-

26-10-1941
4-11-194.1
11-11-1941
17_12_1941
3112-1941
7- 1-1942
15- 1-1942
9- 3-1942
1639.2

halte

halte
inngJl

halte

100 30-3-1942
6-4-1942
145
215 13r 1942
1320 15-E -1942
1625 22-6--1942
1850 29-6-1942
2025 14-7-1942
2450 1 17-7-1942
2225 22-7-1942
942

2780

2850
2850
3650
3625
3650
3625
3925
3850
3925

in

5- 8-1942
11- 8-1942
19- 8-1942
25- 8-1942
8- 9-1942
16- 9-1942
23- 9-1942
30- 9-1942
8-10-1942

]2:1

/i

3875
4075
4000
3800
3600
3725
3775
3400
3725
30

Tijdens de bemaling van de bouwput is niets gebleken van de iv1oed hie van op de verzou.ting van
het grondwater ter plaatse van de w5 rwinningen
van de bedrijven, qelhe binnen de invloedssfeer
van de tnnelbe'aling zijn gelegen.
00FLTJK IV.
HET LA BQUJJhDIG- ObDERZOEK.
1. Inleidi
Dit onderzoe- had ten doel de invloed na te gaan,
welke de verla:irig van de grondwaterstand,tengev0
ge van de bemalng van de bouvpu.t van de tu.nnels
op de gewassen in de omgeving heeft. Zulks om enerzijds de klachtfl van schade of vermeende schade
te kunnen beoor clan en anderzijds om middelen aan
te geven, welhe te verwachten schaden ohcffen c .c
verrinderefl.
et in het vorige hoofdstuk beschreven hydrologisch onderzoek wordt bij vrijwel alle otgraVi:
gen van enige bateksnls tocge;ast. en lsnd'OD1,7b i
dig onderzoek, als bij de bouw van de tunnels to Valsn heeft iaatsgeVcnden, is eveiwal nieuw.
en dergelijk onderzoek is veelovattend enmoet
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wil het resultaat boeken, op minutieuse en grondige wijze plaatsvinden. Het onderzoek van de boden
beperkte zich tot een diepte van oneveer 2 m beneden het maaiveld, dit is het gebied waaraan de
planten hun water ontlenen. Het onderzoek werd
verricht door het RijkslandbouWproefstatiofl en Bodemkundig Instituut te Groningen, Hoofddirecteur
Prof.Dr.O.de Vries. Drie rapporten werden uitgebracht t.w.:
Iste
rapport betreffende een onderzoek naar de
bodemgeEteidheid van de terreinen rondom de
zu.idelijkebouwput van de tunnelbouw te Velsen, ug.stus 1941;
rapport betreffende een onderzoek naar de
2 de
bodemgesteidheid van de terreinen rondom de
noordelijke bouwput van de tunnelbouw te
Velseri , Augustus 1944;
onderzoekingen betreffende de waterhtiidouding op een twaalftal proefvakken in de orgeving van Velsen en Santpoort in de zomermaanden van 1942, Januari 1944.
In 1951 is van de hand van Ir..C. 7isser een
verslag verschenen,getiteld ,AgrobyrOlOiSChe stuHierin zijn o.a.de
dies betreffende geestgrond
resultaten van liet landbouwkundig onderzoek ten
behoeve van de tunnelbouw verwerkt.
§ 2. Oerzoe naar deb o e

-

steidheid rondom

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk werd vermeld, is op fstsnden van twee tot vijf meter 77jn
de peilbuizen voor het boven- en spannirigswater
(de B- en S-buizen) een tot twee meter diepte reikende grondwaterstandbUis(lafldbOUWbI s,'bLi.lS
naamd) geplaatet. Hierin werd geregeld dc ssrd
van het grondviater opgenomen.
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Bij het plaatsen van de baizen werden,van de
op het oog te oderscheiden lagen, monsters geno—
men Llit de bovengebrachte grond. Hiervan werden
het aiterlijk eî de zichtbare bijzonderheden ge—
noteer& Later werden meer landbonwbizen geplaat,
teneinde een beter verdeeld net te verkrijgen en
werden aarwu.11cnde monsters genomen.
Karakteristieke monsters werden uitgezocht en
in het laboratoriu.m op samenstelling en eigenSc:.a''
pen onderzocht. Het vochtcijfer en het zontcijfer
werden van alle monsters bepaald. Op deze wijze
werd een beschrijving naar grondsoort,kleur en
fijnheid verkregen van de beschowde grondlagen,
terwijl het laboratorinmonderzoek he voJ_ende
analyseerd e:
bodemvocht = hoeveelheid vocht _Jn het monster.
et is practisch gelijk te stellen aan het
vochtgehalte in natwrlijka iiging. Dit cijfer
wisselt i:eraard r'et de grondwaterstand,de
regenval CLZ. en is dns voor een bepaalde pich
en diepte geenszins constant. Het geeft echte:
een bruihbaar globaal beeld bij de oderscheiding van d drogere en nattere bodemlagen. He
is voorts adig als hulpcijfer bij de berekening van het zou.tcijfer;
L.uurgrad
C. hu.mus
OaCO 3 . Koolzure kalk;
afs1ibbar edee1te. Gehalte an deltjas hic
ner dan 0,016 m;

f.

.

van h et
dl
fii
i°Y L5i?
Deltj s van 2 tot ,1, respec:ic-Velijk van
0,100 tt 0,016 mn
ekopperlak van de zandfractie;
.

h. zntcijf

Gehalte aan Na Cl, nit het Cl'ge-

halte van het bodevocht berekerd.

-25 Ten behoeve van de in dit hoOfdStuk beschreven
o ndrzoekifl,gefl erd voorts door het district tunnelbouw Velsn en hoogtekaart van het te onder

zokefl gebied vervaardigd, waarop de hoogteliifl
met een onderlin verschil van 0,25 7, staan aangegeven.

§ 3.

De resultaten van het onderzoek.

Aan de hand van een kaart, waarop de gewaSSefl
welke in het onderhavige gebied van betekenis zijn,
z1fl aangetekend en van de uitkomsten van het onderzoek, kon het gebied uit l a ndbouwkundig oogpunt
in 7 gebieden worden onderverdeeld:
van IJmuide.
ebiedL omvat het woorg
Oost en Driehuis. De vier hierin gelegen boringen vertonen het gewone beeld van het, ten dele afgegravCfl of opgehoogde gebied der binnengekarteerd Ls.
duinen,dat als oud duinzand 1 2 z2
Het gebied iigt in de uiterste zone (meer dan
1500 r vs de bouwput),waar geen grondwater
ad.tUifl
sndsverlaging verwacht wordt. Bij
van
tjes en s t a dsbeplariting zullen de bezwaren
of niet
een kleine
zwaar geteld worden, of op dezelfde wijze ondervangen h:nnefl worden als dat in droge zomers
geschied t.
aROm. Hierin liggen 5 bohe
ringen, die a-e een geheel zandige gesteldheid
vertonen. ï zandcijfers en het Ucijfer geven
aa nwijzingen voor een goed dooriaende grond,
al komen 0:ege lma tigheden voor. Slechts bij
enkele noneterS werd zout in het bodemvOCht
geconstateerd en dan nog slechts in de helft
lagen. De nabijheid van het
van dend_zochte
0r
Noordzeekanaal heeft dus geen a anleiding gegeven tot verzouting van de bovengrofld,wat in verband methet geringe gehalte aan chioride van
het bovenwater in dit kanaal o-ok niet verwacht werd.
Het gebied is weinig beplant, het bevat grotendeels wegen en bebouwing. Het iS een zandgebied onder directe invloed van de waterstand
in het iioordzeekaflaal en kan verrnoedelijk ver
der buiten beschouwirO2 blijven.
Het lig t g eb e ei
ebied III. DeoSt edee1te
op het oudn duinzand 1 2 z. De Ucijfers liggen
in of vlak bij de groep 60 - 65, met een slibgehalte vn meest niet hoger dan 4 en een grf
zandgebait2 van 1-3. Het koolzure kalkgehalte

-26loopt nogal sterk uiteen. Enige afwijkingen komen voor,
liet geheel is een zandgebied, dat binnen de
onttrekkingSZflG en gedeeltelijk zelfs dicht
de bouwput is gelegen. TEet zal de volle aandaCt
hebben waarbij de mogelijkheid van bevloeiifl
of infiltrati-e zal worden overwogen.
De bosopstand werd door Ir.(J-.Gerbraflda, Hout
vester te Heenstede, uitvoerig beschreven in
een rapport,hetWell( met talrijke foto's was
verlu.cht.
Het gehele gebied
XQ
. L. 2uinbou
Gebied
brLiingrijS,
iddelfijfl,
heeft in de bouwvoor een
vochthoLldefld, iets hweuS zand. Daaronder ligt,
tot 2 m diepte, een zeer lichtgrijS tot witachtig zand met donkerder, humeaze plekken. Tussen boawVoor en ondergrond komen hier en daar
ijzervlekken of ijzerconCentratiea voor,die wijzen op een vroegere hogere waterstand. Het bovenste braingriiZe zand bevat geen, het witte
zand bevat bij sommige boringen vrij veel koolzure kalk. Het hu.musgehalte is slechts 2.
In de winter of het voorjaar, bij wat ruime
regenVal, h€ft dit gebied vaak overlast van
water. Het terreingedeeite ten westen van Rijksweg no.9 is vochtiger dan dat ten oostfl hier'Tari.
Dit laatste is een zandgebied, dat grotendeels in de uiterste, niet direct gevaarlijk ge
achte zone ligt. Nauwlettende waarneming zal
evenel nodi zijn, temeer daar in deze streek
nog sterk de herinnering leeft aan droogtesCha
de tijdens het leggen van rioleringen.
De gewassen,WelkC in dit gebied worden ge
teeld, zijn:
aardbeien, honan, brusselS lof, sla,,koOlsO 0r
ten, andijvie, schorseneren e.a. Voorts zijn
er bloerbO11nveld5fl, nelke in de z.omeraafldei1
en dergelijke
met bonen, ardaPPCiefl,3ij7
'oeteeld
nten Ir..'J.Van der
on
De RijkStuiflb0
Helm en Ir.i-.Volkers hebben een onderzoek nasf
deze gewaSSen ingesteld.
de stand v
0 estel i.
a
ebid V. Zaide1i
jfl o Llwgeoicd buigt het zandgebied
van het
naar het oosten uit en bestaat uit grasland.L
kleur van het zand, meer in het bijzonder in
de dieper& lagen, is hier donkerder en bruixi
inbo uwgebied, met tinten
dan in het duin en
naar zwartbrLlifl. Blijkbaar een oud cultuargevo ormalige huis te Spijk) . Het
bied(ogevi
humusgehalte is tot in diepere lagen hoger dan
bij normale duinzafldgrafl5fl. Het U-cijfer van
de zandfraCtie vertoont het normale cijfer Voel
duinzand. Zout kort in het bodemvoCht van twe d§r boringen voor.
Het gebied is in de uiterste, niet gevaarU'

-27geachte z3ne elegen. Grasland op zand is chter zeer gevoelig voor de Waterstand,zodat oplettende waarneming zeer gewenst is.
GebiedVI. Iieirasland. Het omvat de ieerv;eiden en Bu.itendijken. De geologische kaart geeft
globaal aan waar d grens zou. liggen tu.ssen
een 8 dm dikke laag jonge zeeklei 1 10 k,die
in de vooa1ige IJ-boezem door Zu.iderzeeslib
werd gevormd en het zandige of door een dunnere
kleilaag bedekte gedeelte. Het Onderzoek heeft
geleerd ,dat lijnen voor 50, 75 en 100 cm dikte
van de kleilaag aanzienlijk meer naar het oosten liggen dan de geologische kaart zou doen
vermoeden. Voorts is gebleken,dt de voormalige
IJ-boezem aan de westzijde een steile wal van
ruim een halve meter hoogte heeft gehad .Vïestelijk daarvan heeft de kleilaag een dikte van
20
30 cm of is een zavelige bovenlaag ontstaan,
in de boezem zelve is klei tot een dikte van
80 cm, toenemend tot Un meter en meer afgezet.
Koolzure kalk is op vele plaatsen aanwezig,
enkele veronthlkte bovenlagen komen voor. Op
alle plekken uerd in het bodemvocht zou.t aangetroffen.
Het grasland is zeer verschillend van kwaliteit. Het oostelijk gedeelte, met een kleilaag
van 75 cm dii:c of meer, zal van het grondwater
practisch ons ankelijk zijn, temeer daar de
sloten in ope. verbindii-i met het Noordzeekanaal
staan. In het vesten is gevaar voor watertekort
te vrezen, heteen eventueel te verhelpen zal
zijn door toevoer Van ht uitgepompte water.
G-6bi6d Ii.ou.. Land in de
pldr.
::,,en zeer behoorlijk gexploiteerd
bou.wlandgebisdriet 6€fl eigen polderpeil en bedekt door een 1 - 1 m dikke kleilaag. Terischt
wordt, dat geen bezwaren van de bemaling zu.11:n
worden ondervonden.
Het bovenvermelde onderzoek heeft aangetoond,
dat d6 bedreigde gebieden bestaan uit gestgranden,
welke worden aarictroffen ten westen van een ongeveer noord-zuid lopende lijn, welke de bouwput op
enige honderden -eters wstlijk passeert. Droogteschade was derLe e vL:ao en in de,langs
de Rijks,. aoasg Veisen - Haarlem gelegen parken
van de landgoedeaen hra terla nd en Beeckenstein en
mogelijk in de tninderijen en het graslard,die ter
hoogte van"de oa
tol" onder Velsen worden aangetroffen.
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van het gebied waar invloed van de bemaling werd
verondersteld, 3och, zoals in Hooîdstuc III is vermeld, ontbreekt ter plaatse de cludholocene klei
laag. Deze onderbreking in de kleilaag van 16 'N...p. veroorzaakt aldaar een daling in het grond-waterniveau,wasrvan de genoemde tuinderijen en
grasiand gevolgen kannen ondervinden.
§ 4. Onderzoek naar de bodemesteldheid rondom
delijke bout.2d6ra port.
Dit onderzoek strekte zich uit over een gebied
met een straal van 2 km om de put. De tot 2 m diepte genomen monsters van 228 boringen werden voor
een gedeelte onderzocht op granulaire samenstellirg,
pH en hun gehalten aan huus en koolzure kalk.Bovendien werden verschillende veldwaarnemingen verricht, welke later in hoofdzaak door de analyseVijfers werden bevestigd. Het onderzochteiterrein
kan door de beschouwing der resultaten het beste
in vier gebiedin verdeeld worden.

Geied

Dit gebied ligt ten westen van de
weg van het pontveer naar Beverwijle en tennoord-westen van de spoorweg. Het bestaat uit oud
duinzand 1 2 z. Het zand is matig fijn en het
gehalte aan afalibbare delen is op enkele uitzonderingen na minder dan 4. Het husgehalte
der monsters is over het algemeen laag(om en
nabij 1) . Hier en daar komen danne huneuze of
venige plekken voor in de bouwvoor of dieper
in de grond in het noordoostelijk gedeelte van
het gebied is mogelijk een aaneengesloten laag
venig zand op 100
150 cm diepte aanwezig.
De pH variert van bijna 6,0 tot 6,5. Het ko-_
zure kalkgealte blijft veelal bened
l,maar
kan onder i.vloed van schelpenlagen van 0 tot
6 'a 7 stijien.
JebiedE vormt de overg1g tussen het gebied
van. de IJpo iders met en dikke 1aa klei en het
zandgcbied, .,et vordt begrensd JDD — dG weg van
het pontveei naar Beverwijk en de geprojecteerde spoorweg Jan de tunnel tot Everwijk. In het
algemeen be.nizdt zich op hat duinzand aan klei- -laag, die niar kat westen dunner wordt en daar
gedaeltcliT ovrstoven is. Uiteraard had bij

om
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de vor hg een f v isseliflg plaats - ssen cie klei—
afzetting en de -opstUiViflg van zand. Le tegen—
woordige oppervaktelaag van klei blijkt de bezijn, de meest hoogene en
langrijkste
aanceng6SlOtLee. De teleilaagjes in de ondergrond
neengesloten, zodat hun invloed in
liggen niet
het Lgemeen eering is.
Hen klein :ebied in de onmiddellijke orgevifl
van de noordelijke tunnelaitgang is zeer droog—
tegevoelig; in indere mate geldt hetzelfde
voor het daarbij aansluitend gebied langs de
weg vanaf het poniveer.
Le klei is doorgaans zeer zwaar,hoewel er eob—
ter eveneens lichtere profielen worden gevonden.
Het hamusge-olte variert van 5-15(de hogere
gehalten treft ren in diepere lagen aan) .Het
zand bevat minder dan 2 humuS; plaa tselijk komen echter vçnig—humeuze laagjes in het zand
voor.
Le pH varieert van 4,3 tot 7 5 7. Le eeiflige
bepalingen van het koolzure kaikgehalta in de
klei leverden meestal lage cijfers op(varirend
van 0,1-5,3, doch meestal ± 1) . In het zand
treft men rede onder invloed van schelpen,kalk—
gehalten van 0,1 tot bijna 14 aan.
ebiedC ovat het kleigebied tassen de gepro—
jecteerde spoorweg, de 1ijkervaart, het Zijka—
naal A en ht Hoordzeekansal. Het grootste deel
der boringen in dit gebied vertoont leleigrond
ter dikte vee 1,75 tot ear dan 2 m. In het
zuidooseelik deel is de klei deoner: plsatsel eens zand op de klei.
lijk ligt er hier ook
Teelaag
is
zwaar(7O
- 90 slibfraotie
Le kleiboens
ot
er
lichtere
klei(40
- 70
vervolg
een hoog ha. esehalte heeft. In het centrum van
dit gebied ritet de klei dieper dan aan de ranklei laer in hct
z
den en ligt ook 'de hu eae
profiel.
7,9;
Le pH van 'Je klei 'rariert van 7,1
het koolzano tealkgehalte so oelt tassen 1,
en 1 eiraa';t 'oos tal 4-5. kij dc ovc-r—
en 6, 5
gag van klei naar zand valt op verschillenie
plaatsen ee. sterke stijging in koolzure teolt' 20,verband hoadende met soiee1
gehalte(toe JO
penlahen) njar te nenc-fl.
ebiedL ligt ton oosten van Zijkaflaal A en
1ijkerVaart. Le ligging van zand en klei vertoont hier onregolmatiger variaties dan in 5,
meer westelijk geler;en terreinen. Het noordcL
deel bezit een kleidl van 150 c en eer;
het znidolih deel koon teloiprouielen voor
andere, waarin ren zand op,ouder of tussen klei
lagen annereft.
iit huenus h ol t n:et, vnalO in gebied 0
in de kleil:aJ naar de diepte regelnatig toe,
ho t sterkst hij de noordelijk gelegen zware ki,
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waar men tevens een dunne oppervlaktelaag vindt,
die eterk hun guy9
De i var±e'ït titssen 6,9 en 7,7. Het koolzure
kalkgehalte van de klei bedraagt meestal 3.-6.Het
zand is over het algemeen zeer rijk aan koolzure
kalk, hoewel er ook uitzonderingen voorkomen.
Het gehele onderzochte gebied, vooral mat het oog
op de vochtvoorzierling overziende, kan het volgende

4.

worden opgemerkt.
Topografisch ligt de westelijke helft van het ge-bied,die uit zaridrond van het duinzaridtype bestaat,
iets hoger dan het oostelijke kleigebied. Dit zandgebied is overwegand in gebruik als tuingrond en
vooral riet aardbeien bepiant. Het grondwaterpeilit,
volgens zeggen, hier en daar reeds enige tijd te
wensen over. Het jraven van de tunnelput zal op dit
grote tuinbouwgebied vermoedelijk verder weinig in
vloed hebben, waarbij echter enige kleinere stuk-her.
tuinbouw en wat gemengd loo±'bcs, gelegen in het z
delijk gedeelte van het gebied in de omgeving van
straatwegen, huizen en spoorwegenplacementen apelt bc schouwd moeten worden; deze laatste zouden de groctsta invloed van wa eronttrekking tengevolge van de
tunnelbou.w kunnen ondervinden. Bestudering van de
mogelijk-heden van bevloeiing ef 'oeregening moet vcor
deze streek tbch in ieder geval zeer gewenst geacht worden.
Het gebied ten oosten van de straatweg van het
pontveer naar Bevrwijk toont in alle profielen meer
ofinder dikke 1 leilagen,die in het westen uitwiggen tegen en in iet zand.
In het zuidooEterl is de kleilaag ietS dunner dan
in het centrum van dit gebied. De dikte van de kleilaag (eer dan 75 cm) is echter toch nog voldoende
voor een normale atç'huishouding. Bovendien liggen
deze plaatsen in de Noordwijk-er- respectievelijk
Zaidwijkermeerpolder,Waar het grondwaterpeil. ltia d
sloten op het vastgestelde niveau gehandhaafd blijft.
Ook in het zuidwestelijk- deel van het kleigebied

31 is het kleidek dnner dan in het mide, flaar de
overgaflgEzne, waar de klei danner dan 75 cm is,
is sleohts ansi en wordt ingenomen door bouwterrein en vclkstu-.tntjeS.
Behalve misSchiefl in deze zuidwestelijke en
zuidoostelijke straken zal in het kleigebied Cweinig last van droogtesohade ondervonden worden.
He grootste deel van dit kleigebied is als touwland in gebruik. en verboawt er aardappelefl,bie
n,ta re,gerSt, koolrapen en peulvruchten. In
het noordelijk deel ligt vrij veel graslarid; ook
zijn er enige kleinere stukken tuingrond aanwezig.
Langs het Too..dzeekaflaal en langs het Zijanaal
Â moet men rekcing houden met opgebrachte grond.
Enige onrogelnaige profielen worden daardoor verklaard. Het ova;rote deel van de boringen in het
kleigebied vertont echter het beeld van terplaatse langs natuuiijke

gevormde 8fzettiflgefl.

0t_
§ 5. Ver de reo
De verdere 0 ndrzoekiflg6n hebben bestaan uit
het verzamelen van gegevens over de waterhui5h0LIding,beter nog, 00 huishOudiflg,V3fl de bedreigde gebieden. Daar bovendien uitgebreide en gere
gelde waarnemingen bij het gewas werden verriC t.
mag het als karakteristiek voor dit onderzoek wc.:
den beschouwd, dat eregeide bepalingen van de
vochttoestsfld in de baden hand in hand zijn gegaan
arneingen bij het gewas.
met geregelde
Het onderzoe.1 omvatte het nagaan van de vochthnishoadifl bij bosrond, bij grasland en bij tn

1

-32-bouwcultures( rdbein)• De proafvakken werden zo
dicht mogelijk in de btiurt van die plaatsen geko—
zen waar verlagin van het grondwater te verwachten was, terwijl aor elk proefobject 2 proefvak—
l:en,n bij grote en 4n
bij geringe diepte van
het grandwaer werd uitgezocht. Er waren derhal—
ve 6 Proefveldjes.
Behalve met de invloed van de bemaling moest
uiteraard net de invloed van de weersomstandighe
den op de grondwaterstand rekening worden ehou—
den. Hiertoe werden 6 contr81evakien gebruikt,
enerzijds op zo grote afstand van
de unaelput
961e'en,dat een invloed van de bemaling uitgesloten was, anderzijds Voldoende dichtbij de eerder
genoemde proefveidjes om de invloed van de weersomstandigheden gelijk te doen zijn. De 6 contr6—
leveldjes lagen nabij Santpoort.
Ten aanzien van de waarnemingen stond op de
voorgrond,dat,deze zowel de waterhaishoudjng,als
de groei en de stand van het gewas moesten omvatten, Op de voorgrond werd geplaatst het waarnemen van de veranringen,welke in de stand van
het gewas te veld zichtbaar waren, in verband
met de VoChthuishouding. Vooral indien droogte—
verscinseln oetreden zouden zijn, zou het
van veel belang :ijn geweest deze nauwkeurig te
omschrijven en de tijdstippen vast te Stellen,
waarop de verschillende stadip vi verdroging
in elkander overingen.
De Oflvaldonde lange duur van de droge perio
de in de zomer 1 942 gaf echter niet de gelegenheid voor een derelij1 Onderzoek.
De mogelijkheid, dt de vochtgehaltçn -Ji de
lagen boven het phrcatjsche vlak snel zouden va—
riren onder invloed van sterke verdamping door
het gewas, of daar Plotselinge hevige regenval,
maakte een V iliige herhaling van het onder—

-33zoek naar het vochtgehalte noodzakelijk. In het geheel vonden per vk 6 en bij 2 vakken 7 bemonsteringen plaats. Bij elke bemonstering werden hetzij
5, hetzij 10 boringen tot 1 meter diepte gedaan en
uit elke boring monsters genomen van 10 opeenvolgende lagen, elk van 10 cm dikte.
op de vakken,waar de grondwaterstand dieper was
dan 1 meter werden één of tweemaal diepere bonngen gedaan en daaruit monsters genorien,wederom
van lagen ter dikte van 10 en. In het geheel werden 7455 monsters voor vochtbepaling genomen en
ter onderzoek opgezonden aan het Bedrijfslabratoriwi voor G-rondonderzoek te Groningen. In het
geheel werden 760 vochtgehalten beha.vd,elk als
gemiddelde van 5 of 10 waarnemingen.
Bij deze uitgebreide bemonstering sloot zich
een verder onderzoek aan. et peilbuizen werden
de grondwaterstanop alle 12 veldjes regelmat

—

den waargenomen. Ben op de gebruikelijke wijze
verricht grondoiderzoek gaf verder een indruk
van de capaciteit om vocht vast te houden. Tevens
werd de bemeatin;stoeStafl nagegaan,teneinda een
vollediger oordeel te verkrijgen over de mogelijke
oorzaken van goede of lechte stand van de aardbeien, het gras en het houtgewas.
§' 6. Ujtkorsten van deze verdere onderzoekingen.
De voornaamste uitkomsten van deze verdere onderzokingen worden hieronder samengevat.
dtand
Het vaststellen van kleine wijzigingen in de
grondwaterstand is moeiiijk,vooral wanneer deze
ij zigingen van een zodanige grootte zijn, dat de
landbouwkundige betekenis niet verwaarloosd mag
worden. De moeiLijkheid is,dat voor het gemiddeld
niveau van het rondwater geen ander unt van houvast bestaat dn het gemiddelde van een lange reeks
iwel voor als tijdens de kunstmatige
waainr'ingen

- 34 verlaging. Nu zullen de waarnemingen veelal eerst
kort voordat het :fmalen begint worden ingesteld
en ook zai herhaaldelijk de periode,vaarin wordt
gemalen korter zijn dan voor het opmaken van een
goed gemiddelde wenselijk is. ren moet denken aan
een periode, die :owel enkele zomers van verschil'
lende droogte, aL enkele winters van verschillende natheid omvat. Bij het hier behandelde onderzoek waren de ge:, vens noch over een voldoende
lange voorperiode 3 noCh van een voldoend uitgebreid
tijdvak van afmaling aanwezig.
Het afleiden van grondwaterStafldSd8litTNen in
een put uit de standen in een enkel voorafgaar jer,
is welbeschou-wd onmogelijk wegens de grote fluctuaties, welke gedurende het seizoen op kunnen
treden. Zomer- en winterstanden kunnen in het
hier besproken gebied tot 80 cm verschillen, zodat
men slechts bij vrij grote dalingen van het grondwater een aanwijzing kan krijgen of peilverlaging
nog een normale fluctuatie kan zijn onder invloed
door het gewas, of een gevolg
van de verdampi
van het klimaat, òf dat men aan andere factoren
moet gaan denken en dan speciaal aan de invloed
van de bronbemaling. Ook het vergelijken van de
waterstanden in de gelijke maanden v66r en na het
bein van het aforipen levert niet de gewenste resultaten, zij het, dat men hiemede een nauwkeuriger oordeel kan vellen. Bij de laagste zonerwaterstanden treden nofl; verschillen van 20 cm op,welke
aan de nauwkeurigheid van het beoordelen van de
invloed van de hronbemalin een gret5 stellen.
Een vergelijking van de waterstanden ten opzichte van .A.. levert al evenmin een nauwkeurig
effect op. Zodra het maaiveld wat ongelijk van
hoogteligging is, kunnen afwijkingen van een gemiddelde grondviaterstafldsliin van vele tientallen
centimeters optraden. Bij een vlak gelegen maai-

veld is de nauwkeu:'igheid, waarmede de grodviaterstanden zich om een gemiddeld vlak groeperen.aanmerkelijk beter en vanneer ,-en een gebied heeft,
waarin sloten drooi liggen, kan -,en verschillen
binnen een schonmeling van 5 tot 10 cm verojciten.
Zodra echter slotei wel water bevatten, krijgt en
in de akkerser m:t bol of hol staande waterspiegels te maken.
Het meest bevredigende bleek het vergelijken
van de peilbuiswaarnemingen uit het afgemsien gebied met die uit een niet bemalen gebied.
Uit een vergelijking van waarnemingen van grond
waterstanden bleek nu, dat een nauwe samenhong
tussen de gedragingen van de waterspiegel in verschillende peilbuizen over een betrekkelijk uitgestrekt areaal blijft bestaan en door een rechte
worden weergegeven. en voorwaarde
lijn kan
is dat de afwatering van de te vergelijken percelen enigermate gelijk is en de onderlinge afstanden niet zo groot,dat er belangrijke verschillen
zijn in de regenveiL en in de opeenvolging der bnien.
De variatie in grondwaterpeil van een proefrden weergegeven door de vsrivak kan derhalve
tie van de grondwerstand in een buiten de i.nvloed van de bemaling gelegen vergelijkingsvak
en een factor, welke de onderlinge peilwisselingen in verband brengt. Deze factor is de hellingshoek van bovengenoemde rechte lijn. Zij wordt
de relatieve schommelingsmaat van de grondwater-spiegel (Rgs maat) genoemdinafwachtiflg van een
mogelijke absolute riaat, welke deze eigenschap,
op een algemeen vergelijkbare voet zou, stellen.
Voor de onderhavige proefvakken werden de wacrgenomen grondwaterstanden steeds uitgezet tegen
hetzelfde gemiddelde, waarvoor de grondatrstand
in de o'-geving

::en'skerk werd ekozen. kiçr

- 3 6uit werd vocr deze proefvakken de Rgs-maat bepaald.
Het bleek nu,dt bij geen van Ce proefvakken
enig verschil in ligging van de waarnemingen in de
beginpçriode met ç'te n een jaar a±'maleri kon wor(zie figuur,1i)
den vastges -te1d Aangezien de nauwkeurigheid van
deze bcschouwingswfjze beneden 5 cm blijft, is
het duidelijk, dat de waterstand in de omgeving
van de proefvakcen door de bronber'aling niet is
be!nvloed.
Ten deel van het onderzoek, de contrle v]n de
invloed van de daling van de grondwaters
op de
groei van het ge - as is hieede komen te vervallen.
Heeft hiermede ht belangrije punt van het
onderzoek,
stanje uit de bestuderina van de in-vloed, welke de verwachte verlaging van het grond—
water op d groei van de gewassen zou hebben, zijn
waarde verloren ? :emeefld wordt van niet, daar
het probleem betreffende de invloed van de waterspiegeldaling bij vîaterstaatswcrken in eerste in-Stantie een vraagstuk is van de invloed van de
optredende daling op de vochtverdelin:scurve. is
deze invloed bekest, dan kan op grond van de ei-sen,die de gewassen aan de vochthuis oudins stelwQrden nagegaan, wat het effect zal :ijn.hes'
eisen kunnen onafhankelijk van een kunst ati ver-kregen rond -ecterdalin worden vastgesteld ,door
als objecten akkers uit te hien et versohil--lende onteateriî- g:djepte tengevolge van verschil
lend noe liaginn van het hodemoppervloh::et is
onverschilhi;; ofde grondwat-ersr-ieeel daarbij
volko'en vlak is, of door het afalen ee plast—
slijke verlasins heeft ondergaan.

Het bld,dt oor een directe weergave van de
vochtcijfer, bessld uit
5genoemde mon—
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11.

Sam.nhang tussen de gemiddelde waterstand
voor het gebied bij Heemskerk en de variaties
In het gemiddelde peil van een aantal buizen
in de onmiddellijke nabijheid van de vermelde
proe tvakken
x en + zijn de waterstanden, welke werden afgelezen in de beginperiode van het afmalen van de bronnen.
waterstanden, gemeten na een
en o zij'
jaar afmalen.

-37—
sters, werd verkregen, was zeer onoverzichtelijk door de gro be variaties. Ook gaven de
ijfer6 va het gemiddelde vochtgehalte geen
werkelijke evenic tscurve weer. Immers wanneer het grondwater 10 cm daalt, is het geer-zins zo,det dan in de 10 cm diepere laag,
htzelfdc vochthaitG zal optreden als in
de laag daarboven v55r de daling van de wa
terspiegel werd gevonden. Het huriusgehalte
zakt niet mee, het vochtgehalte za 1 in elke
laag dalen volgens de capillaire eigenschappen van de laag zelve.
Het is dus noodzakelijk de evenwichts

vochtcurve voor elke laag afzonderlijk af te
leiden. liet vochtgehalte in de grond hangt
sarefl met het vochthoudend vermogen,het Pori~ nvolu-2 en de capillairc spanning,Welke
in het bojemvocht heerst. Deze latste is afhankeli.jk van de diepte van het grondwater.
Het na reTen afzakkendE water kan het vocht
gehaltetijdelijk verhogen, omgekeerd kan
echter uitdrogiflg het tijdelijk doen fnc
4
Het voorkor6n van proefvakken met zeer ve

scilillende diepte van grondwaterstand ma
het rogelijk de invloed van regen en uit
ginD te elineren. Dit werd bereikt dooi
vochtgehLter1 op een bepaalde afstand bov:
het grondwater uit een profiel met diepe
terstand te vergelijken met het vochtgehalte
op dezi-ffde hoogte boven het grondwater van
een profiel met hoge grondwaterstand. Daar
0rr lgroo tteverd6ling vsfl de zanden hier
steeds vrijwel gelijk iS(Zi6 boven),iS er
geen véible in het v0chtbifldend vermogen
vandez. zanden.Dit vermogen wordt êo' heth
musgehalte voldoende gekarakteriSGerd,Z0t
volstas kan worden met ten aanzien van het
voohtgealte na te gaan,hoe de
pa9
hoin
is van d

-3
en
13 worden de uitkornsten
In de figu.ren 12
van dit onderzoek weergegeven.
Piguflr 12 geeft de inv,oe wer ~elke de
hoogte boven de grondwaterspiegel heeft op het
vochtgehalte van de grond bij verschillende hu—
rnuegehaltefl. OpgenerJ5-t wordt,dat de vochtcu.IV6
•j1 gedeeJ-tena—
bestaat uit een
gedeelte kont overbij de grondwaterspiegel. D1
een net de gesloten capillaire zne van de theoretische scjl ematisering. De overgang van het ho—
venvla1: van de çslaten naar het bovenviak van
de open capillaire zne wordt weergegeven door
het aanslriitende fiawer lopend lijngedeelte.Het
laatste steile gedeelte van de lijn, dat bij grO'

tere hoogte boven het phreatisch vlak optreedt,
stelt de overgang naar de hangwaterz6fle voor.
het valt op, dat beneden het phreatiSChe 0p—
pervlak nog een zehere hVelhEid lucht in de
g rond

vo.orlont, daar de vochtgehaiten beneden
dit oppervlab lage: zijn dan de vochtcijferS bij
verzadiging. 'en werhelij hgeslotefl capillaire
zne wordt dc niet gevonden. 001: geeft dit onderzoek de indrt-U:, dat er geen scherpe overgang
bestaat tuissen de capillaire zfle en die van het

hangwatcr.
Dat het vochtgehalte van de grond zowel beneden als boven het phreatisChe vlak sterk toeneertt
met toenemend Iiuusgebalte, kont eveneens tot

uiting in fignuir 1 3.
Afhankelij- van de af3tafld tot het phratisch€
vlak heeft eer. toename in het hunusgehalte van
tot
een toenane van het vochtgehalte van 3
6r

tengevolge, et uitzondering van het gebied
le
lo, waar deze
van hunuiSgehLtei'l beneden 1

vochttoensme jannerkelijI groter is. Verder word t
bi
de grootste inrloed van de hunuS aangetroffen
lagen,welhe 52 tot 75 cn boven het grondwater g--
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-39gen. De invloed van het hu.rnusgehalte op de hoogte van---de capilizire zône komt hierin tot uiting.
ret deze vochtourven kon voor verschillende
diepten van de bnonsterde laag en voor de in
die lagen bepaalde hunsgehalteh het gemiddelde
vochtgehalta worcen vastgesteld. Imers kan uit
de figuren bij en gegeven laaghoogte en huriu.s
gehalte, een gegeven hoogtc-ligging van de laag
boven het phreatsche viah en een gegeven grondwaterstand, iit g iddelde vchtgehalte worden

afgelezen.
Indien het werhelijk bepaalde vochtgehalte
lager is, dan leen van ui- roging worden gesproken, terwijl indien het werkelijk bepaalde vocht-S
gehalte hoger is, gevonden wordt dat de grond rel3tin te nat is..
Deze berekening werd voor elke bemonsteringsdatL;Lm op alle proefvaleleen voor de tien benonsterde lagen uitgevard. Voor elke laag werd uitgemaakt hoeveel de grond te nat of te droo: was
om, wat het vochtehalte betreft, in evenwicht
te zijn. Uit de .erkregen nitkosten blij kt,dat
verdroging noch L'egenval grote verschuivingen
in het vochtgehalte ten opzichte van de even-wichtatoestend teweegbrengen, uitgezonderd mc—
g van
gelik ortstondige vrhogingen tengevole
sterir regnvai, welke in de periode van bemons c
r,it14 echter niet voorkvia.
ren ziehierotrent de tabellen 2 en
Uit het voorgaande voigt, dat de duinzanden

3.

met een U-waarde van 65 a± een U-cijfer van 170,
welk, zand zonder humus een gemiddelde capillaire stij.ghoogte van 20 critdach met 6 huruis, het water capil1airtot 100 cme doet opstijgen, een zeer stbil vochtevenwicht bezitten.
Rekening houdende met de diepte van het grondwa—
er is onder de niet extreme omstandigheden van

-4.0 1942 geen uitdroging van betekenis, noch vochtoVe

maat tengevolge van de regen opgetreden.

§ 7. Het_verband tassen de waarnemingenihetgewaS.
Uit het medegedeelde in de vorige paragraaf
blijkt,dat in 1942 de grondwaterstand in de proef—
velden niet onder invloed heeft gestaan van de
bemaling van de tLnnelput en voarts,dat de vocht—
huishoading in dat jaar normaal is geweest. De
vochtvoorziening in deze geestgronden en de door—
wortelingsmogelijkheid blijken zo ideaal,dat althans in een niet extreem droog jaar als 1942
de vochttoestand van de gehele bovenlaag niet
noemenswaard ait ht door de grondwaterspiegel
bepaalde evenwicht geraakte.
Uit een en ander volgt, dat in de onderzochte
streek de afstand tot het grondwater de factor
van overwegend belang is voor de vochttoestand.
De afstand van phreatisch vlak tot naaiveld be—
paalt das welke gewassen god willen groeien.
De waarnemingen over de groei der lewasson ver
oorloven ten deze de volgende belangrijke con—
clasies, die aitraard vooreerst alleen toege—
past mogen worden op dit voor de vochthuishoadirg
zo ideaal gebieden bodemtype.
1ste bij bos is een grondwaterstand van 1 m
diepte gnrtig voor eis, es en esdoorn
voor eik en eikenhakhout is 1j n gewenst
en 2 m ver'noedelijk al te laag;
voor graslend is 75 cm de meest gewenste
diepte van het grondwater; oplopen hiervan
tot 30 cm geeft drassigheid en het hezwcar
van staktrappen. Grotere diepten dan 1 TOG ter geven toenemende veronkruiding. Uier—
hij is 1erekend dat het capillaire vlak
hij dit bodemtype 25 b 30 c boven het

-41grondwater ligt;
voor aardbeien is, mits het gewas gezond is,
een grondwoterstand van IIQ en onder het
maaiveld gewenst.
Vooral bij di laatste gewas, naar ook bij gras,
mede op basis

Va;1

andere onderzoekingen, bleek het

constant blijven van het grondwaterpeil van overwegende betekenis. Stijging daarvan doet de wortel:
afsterven en deze kannen bij een daarop volgende
daling dan niet snel genoeg net het grondwater mcc
groeien, waardoor gevaar voor verdroging, althans
sub-optimale vochtvoorziening ontstaat.
Het verschil tussen winter- en zomerstand van
het grondwater bleek in de onderzochte streek wel
70 cm te bedragen en kan dus zekere gevaren meebrengen. Vooral een ziek gewas aZ'dbeien, zoals it
in dit gebied van monocu.ltuu.r thans veel voorkomt,
heeft behoefte aan een zeer ruime, goed geregelde
watervoorziening.
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat last van verdroging in de zomer het
best voorkomen wordt door regeling van de waterafvoer in de winter. De hoge waterstanden in de winter, die het af:terven van het wortelstelsel tengevolge kunnen hebben, moeten vermeden worden,waardoor een diep gezond wortelstelsel behouden blijft,
dat 's zomers over de volle diepte goed funetionneert.
Deze conclusie zal door nader onderzoek op practijkschaal getot moeten worden en kari,als zij
juist blijkt te zijn, van grote practische betekenis zijn.
§ 8. Sanenvattirl& van het 1ndbouwkundig onderzoek.
.1 1

De bodemgesteidheid werd uitgedrukt in de vol
gende waarden: zuurgrasd(pH), gehalte aan kool-

1

2
ire kalk (C a CO3 ) 2 humusgehalte, granulaire Saneflstelling, diar'etcr waar beneden 5C van het gewicht
van de deeltjes wordt geironden_cijfer), het specifieke oppervlak .ran de zandfraotie(U-cijfer),het
gehalte oan fosforzwir(P-getal en P-citroenzu.ur)
en het gehalte aan kali(K-HCl).
De grondiaterotand werd waargeflo'en. De gedraging van de grondwaterstand is geen plaatselijkVer
schijnsel, een nawe relatie bestaat over een 'betrekkelijk aitgestr3kt areaal. Deze relatie kan door
een rechte lijn worden weergegeven, zodat de fluctiiaties-van de grondwaterspiegel volgens een eerrzoudige err'.enigVwldigiflgSfaCtOr, de relatdevja scho—'clingsriaat van de grondwaterspiegel of Rgs-naat,Sanenhangen. D grondwaterstand kan nu door deze factor en de gemiddelde diepte van de waterspiogel in
een vergelijkingsbu.is bevredigend worden gekansetst.
Feu globale berekening leerde, dt het vochtverlies op de pfvakken--docr. alle gezaenlijke
oorzaken np 2,3.riri per etmaal moet worden gesteld,
overeenkmende net een daling van het grondwater
van 8,5 ni'l, indien geen aan±ulling door neerslagoptreedt.
Cuen werden sa'-engesteld, welke de invloed
geven van de hoogte 'boven de grondviaterspiegel op
de vochtverdeling in de grond bij verschillende hui»usgehalten.
De invloed van de vochthuishouding op bos, grasland en aardbeicultuur werd bepaald.

3.

Aangezien bij vergelijki.ng der waarneiingen in
de begperiode der bealing net die na een jaar af'alen geen daling van het grondwaterpeil ward waargenoen noch schade aan het gewas door de bealing van de
bouwpu.tvan de tunnels werd geconstateerd en in de directe ogeving van de bouwpat de watervoorziening tgevolge van de aanwezigheid van een kleilaag autonoom
is, geven d6 verza'e1d gogevns een sterke aanwijzing voor de oonolasie dat bij de gekczen opzet sche

--43door de bena1ing voor de gehele strook geetgronden
niet te vrezen is.
HOOFDSTtJX T.
SDTATIflTG1.

-

Bij beslu.it van 20 Deceber 1 940, no.6271 7 Directie van de a±erstat, werd door de SecretarisGeneraal, waarneriend Hoofd van het Departe"ient van
7aterstaat, een Coissie ingesteld, aan welke werd
opgedragen het doen van waarner'ingen naar de gevolgn van de verlaging van de grondwaterstand in de
o»geving van de bouwput van de tunnels te Velsen
en Voortu het onderzoeken VSfl de klachten, welken
verband r'et de verlaging van de grondwaterstand zou
den worden geuit.
2.
De bronbe''allng van de bouwpu.t heeft gefunctionneerd van Septeiber 1941 tot en riet Nove»ber 1 942.
Daarna werd het werk aan de tunnels gestaakt op
last van de bezetter.
In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan
-van de in bovenbedoelde periode verrichte waarnemingen en onderzoekingen op geo-hydrologisch en
landbouwkundig gebied.

3.

In de ondergrond van het beschouwde gebied kunnen twee grondwatere-tages worden onderscheiden:
a. het bovenwater;
b, het diepe of spanningsgrondwater,
die van elkaar zijn gescheiden door een roeilijk
tvdoolatendç
d-holoceneklei-veenlaag op een
diepte van oristreeks 15
20 r- N.A.P.
Ter plaatse van de bouwput van de tunnels werd.
het bovenwater bcrlen tot een diepte van ruir Sm!het spannings;ater tot een diepte van. ruir
25,50 - K.A.P.

4.

Als gevolg van de bealing van het diepe grondwater kon worden geconstateerd:
a,
een verzouting van het diepe grondwater ter
plaatse van de bouwput;
b.
een daling van de stijghoogte van het diepe

C.
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grondwater, die op een afstand van 3 kri van
de bouwput nog ca. 0,50 ri bedroeg; deze p0tentiaalverlaging gaf in sor'rige gevallen aanleiding tot oeilijk.heden 'bij bedrijven en
particulieren, die hun water aan ,e diepe
grondwateretage onttrekken; deze îroeilijkheden konden op bevredige'.de wijze door de Rijkswaterstaat worden opgelost, waarbij die diert
een financiè'ie bijdrage verleende in de te r'ken kosten;
een verlaging van de potentiaal van het ondiepe grondwater op enkele plaatsen,waar kennelijk een onderbreking van de oud-holocene -L-laag, die de scheiding vor»t tussen de beide
groxidwateretages, aanwezig is.

De sub a en b bedoelde gevolgen waren voorzien
op grond van het door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening verrichte vooronderzoek.
De invloea van de bc-'aling van het bovenwater
5.
werd gereten:..
in waarneringsputten, waarvan het filter WBS
aangebracht cp een diepte van c.10
de z.g. B-putten;
b. in tot 2 . 3 ' beneden '-saiveld reikende putten
de z.g.laridbcu.v'baizen of L-putten.
De laatstgeno'de putten waren in het bijzonder
van belang voor het 'bepalen van eventuele schade
aan landbouwbelangeri, aangeziEn in die putten het
phreatisch vlak kon worden geeten, waarvan ded±eîteligging beneden riaaiveld. van 'ijzonder belang i:
voor de vocht-voorziening van de gewassen.
Als gevolg van de 'ber'aling van het 'bovenwaer
kon een verlaging van de grondwaterstand in 'e Ebuizen worden geconstateerd tot een afstand van ter:
hoogste 7C0 Tn van Lie bouwput.
adurende de beralingsperiode kon echter in geen
van de L-buizeneen daling van het phreatisch lak
worden waargeno'-en onder invloed van de bronbeî»aling. oo. niet :i la'te van e nderbrekingcn

-

-
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in de ou.d-holonene klei-veetlaag, waar zoaLs reeds
sub 4 werd verneld, onder invloed van de bemaling
van het diepe grondwater een daling'n de stijghoogte van het grondwater in de B-buizen werd geconstateerd.
Op landboLl.wkundig gebied werden verricht:
6.
een bode'kundig onderzoek;
een land- en tuj.nboawkundig onderzoek;
een bosboawkndig onderzoek.
De voor de doeleinden van de Co-r--'issie belangrijkste conclusies van deze onderzoekingen waren:
voorzover het bovenste zandpakket wordt afgçdekt door een voldoend dikke kleilaag,zalde
watervoorziening van de gewassen autonoorn zijn,
dis onafhankelijk van de stijghoogte van het
grondwater in de bovenste etage; daar in de
directe ogeving van de bouvput een dergelijke afdekkende kleilaag aanwezig is, behoeft
dus laar niet voor schade aan landbou.wbelaflgen te worden gevreesd;
in de op enige honderden rrieters ton westen en
ten zuiden van de bouwput gelegen geestgronden wordt dg grondslaggevormd door een zandpakket van horcgene sarienstelliflg;
de vochtverdeling in dit boderiprofiel is in
C.
hoofdzaak afhankelijk, van de diepte van het
phreatisch vlak beneden 7aaiveld en van het
hwusgehalte;
hieruit
volt, dat in dit gebied..de afstand
d.
van het phreatisch vlak tot het 'aaiveld r'.aatgevend is voor een goede groei der gewassen,
zodat een daling van het phreatisch vlek cr:
invloed van de bealing van de boiwput inderdaad aanleiding tot schade zou kunnep gever.
7.

Aangezien bij vergelikirig der waarneingen v;
en in da beginp'ri"de der be''aling 'ret die r.a ccï.
jaar afralen geen daling van het phreatiSh vlah

-4-6-noch 6chade aan het gewas dor de berialing Van
de 'ouw-put van de tunnels werd geconstateerd,geven de verza'-elde gegevens een sterke aa nwijzing
voor de conc.u.sie,dat bij de gekozen opzet sïhade
door de beraling voor de hiervoor onder 6
doelde geestgronden niet te vrezen is.
s-ravenhage, 3 ei 1952.
Nar,ens de Çoiissie,
w.g.

1.F.J.1• Krul.
Voorzitter,

w.g. H.Wieringa.
S eoretaris.
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