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ll'ma v. an Amsterdam kan
Binrum de 2u!; 1·uue
I eene genoet;zaa.m vermogende wel van aoed drink water
alleen fjCVOlHlen \VOrden in het zand, uitmakende de~
door jonuer{~ geoloffische rol'maties overdekte ~ voort*

\

J

Met betrekking tot het in te stellen onderzoek naar zeuing van het groote ,,.NoordduilsctwN diluvimn, tot
de mot;elijkheid ~ om in Je kern dm· Stdlinu van Am~ welks meest westelijke, zich boven de oppervlakte der zee
sterdam, door middel van dwpe putborint~en ~aanvoer- verheffende, hoogten ondet• anderen de aaneen[;eschakelde
bronnen van IJOed drinkwater te openen, worJt in heuvelrij van de Grebbe tot beoosten Naarden en de hierden b;·id van tlen heer ueneraal~majoor, commandant mede samenhangen<ie heuvel van M.uide1·berg behooren.
der ~te!iing vau Amsterdam va u 28 Maan jL} no, 29' 1 Op grond van geolotrische onderzoekingen, hoofdzakelijk
aangenomen, dat voor de proefbot'int;, beJoeid in de betrekking hebbende op den aard vnn de aangetroffen
aanschrijvint; van den Minister van Oorlog van 24 steensoorten. worden die hoogten zelve gerekend tot het
Maart jL ~ Ve AfdeeHng, fitmie, no. 20, eene plaats moet zoogenaamde "!Jemengde diluvitun't, dat hier· echter op
worden gekozen, liggende: binnen de linie van vroegere eelH: niet zeer belansl'ijke diepte tmder de oppervlakte
werken (2de linie),- betzij nabij de persbuis van eene der· in 11 RijmJih1 vimnn schijnt over te gaan. Dit laatste
bestaamdt~ of te maken waterleidingen~ hetzij nabij een 1 wordt beschouwd als een verweerel en verbrokkeld
vaarwater, voorts binnen of nabij de gemeente ,1fspoelsei van de gebergten der zoogenaamde ''hruinö
Niettweramstel, - liefst op 's Hijks grond,- en' met kool vorming" in het westen van Midden~Duitschland,
het oog op de kans voo1· het verkrijgen van Goed water' zoo herwaarts aangevoerd door zeer vermogende vuor~
ver moGelijk van de Zuidet'ZI.W en het voormalige IJ 1 wereldlijke stl'oomen in de richting van de tegenwaardige
omdat het zotttt;ehalte van het w:lter i~ het aiG:meen DijnvalleL Het gemengde diluvium bestaat hier uit een
met het urooter wor~le~ van dwn afstand zal ver- · mengsel van Hijncliluvium met. berggruis uit Noordminderen. Nanr aanîmdmG van een en ander brengt Duitseh!and en vooral ook uit Scandinavië, z.ooals in
de commandant voornoemd de militaire B.ijksgrondlm onze noordelijke provinciën onvermm:lg!:l wordt aange ..
der Posten no, 12 nabij Onderkerk f:m no. 13 te Amstei- troffen.
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veen voor h~t doen van de horin~ in aann~erking' om
De beide genoemde ueologische formaties worden met
ten slotte, m verba~ld met besclukbare ru~mte en ne~ ! dergelijke van andere afkomst samengevat onder de al·
legenbeid tot oadermg ~ de . keuze te vest;gen op het ' gemeen(~ benaming "Grînddiluvium;;, waardoor men
eerstgenoemde va~l dl~ze tern:mcn.
.
verstaat: fijnet· en e;t·over zand 1 met grind en verspreide
Met inachtuemmtl vau de bovenvermehle etschen en grootere keien, nu en dan vermengd met --- of afge~
door nadere studie van de omstandi'1{heden. die invloed
~ 1d 1
,
·

'

WlSSeJ

UOO!' teem.

kunnen hebben op het slagen van de borinrr' zijn
Ter onderscheiding van bet ~~grinddiluviumtt worde:o
wij tot de ovcrtuîsing uekomen' dat bet aanbevelinfl de aan den voet van de grindheuvels liggende vlakke zand~
verdient, liever eenc andere plaats te kiezen, en
d
1·
,
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.. · l r
.
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tP'OI:l en, me oe Jongste (1Iluv1a e rorrnatte o c en over...
wel bij voorkeur den Post bewesten Sloten uab11 de
l
ll . , ~. . , 1 ,
•
k
· 1
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gang tot ( e a uv1a.1e uezm1;:;.mgen u1tma ·en, m üet
I algemeen uzanddiluvimn,, genoemd. De samenste1Hng
1
(•) A.an het Instituutter plnntsing aangeboden door Zijne Excellentie hiervan is: . in den regel afwisselend fijner en grover
den Minister van Oorlog, l)ij llrief van 23 Juli 1887, Vde Afdeeling, zand. dat zeer dikwijls laagjes fijne grind en nu en dan
Gmtie, No. 87.
leem bevat; grove grind of grootere keien komen daarin
ln verhand WIJt enkele sedcl'l bekend geworden feiten en wegens
do opneming· van deze Nota in het Tijdschrift van het InsHtuut zij11 niet dun bij uitzouderinu
o voor.
hij df> correctie tzio Notuten 1887--88~ bl2:. 2tl) eenige u:mteekcningen
Tot deze geologische formatie behoort onder anderen het
en verwijzingen, in den vorm van notflnj Mn het overigens on ver~ zand) dat aati den V)estelijken voet der bovenvermelde Z13ister~
anderd gelaten stuk torg€.woegcL
en Gooise/te !w.welr{j aan den dag ligt en zich, van daar
De «Vüorgenomenl) boring' in lHlt hoofd bedoeld 1 is inmiddels hij afhellende, 01ulet· llolland tlOûrt.zet tot in de Noord zee;
1

Sloten tdtgevoerü; e~n Vürslng danromtrent is door Zijne Excellentie
den Minister wm Oorlog eveneens aan het Instituut ter plaatsing

3&ngcboden.

het llU.ezand,, van den Noordzeebodem langs de westq
kust van HoHanc! is t.'slechts het vervolg van het
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diluvium'' C"), aan de oppervlakte afg~:;slecht en deels gruis van de gebergten van den B.ijn en zonder steen~
verplaatst door golven 1 stroomen en getijden 1 onder soorten, die onmiskenbaar uit Scandinavië hedwmstig
welker medewerking het fijnste zeezand van het strand moeten zijn C'); de:r.e uitspr.aak wordt dooc dr. Staring
tot duinen is opgewaaid.
onderschreven, doch zij stemt niet overeen met diens
Ten aanzien van de wijze, waarop het zanddiluvium theorie, naar welke dit zanddiluvium een afspoelsel
vermoedelijk ontstaan is, beslaat vers.chil van opvat· zou zün van het nevenliggende grinddihlVinm van
ting: terw\jl dr. W. C. H. Staring bij herhaling be~ Gooiland 1 dat onder and(~ren veel grapiet bevat waar~
toogde (t)~ dat men in deze formatiA slechts heeft te van de afkomst ui.t Scandinavië niet tw\jfelachtil) wordt
zien een verweerd en verbrokkeld afspoelsel 1!an het geacht.
vroeaer gevormde UilvenHggende g1··inddiluvittm, door regen
Het Happort der Gornmissie tot onderzoek van drink"
en beekjes gedurende eene b.ntJe reeks van eeuwen I water enz. ('i·) bevat) betreffende eene in 1868 vanwege
naar de laagten verplaatst 1 achten andere schrijvers die commissie tot 64 M. onder AP. verrichte pntbol·ing
bet waarsebijnlijker, dat het zanddiluvium in hoofd-! te Vinkeveen, eene mededeeling (B~1lage XI) waarvan
zaak rechtstreolcs door groote diluviale stroomen is de samenstelling waarschijnlijk marr worden t?egeafgezet, op dergel\]ke wijze, als ;v::un·op, langs de ·minder schreven aan dr. Staring of aan pn>fessor Harting, als
vermogende hoofdriviel·en der historische t~jden, de de op dit gebied meest deskundige leden dier col.nfijnere klei bezonken is eo nog bezinkt.
missie misschien. aan laatstgenoemden, daar de manZonder daarover nader uit te weiden, gelooven wij te stens dezer boring zich in de verz:::uneling der.Utrechtsche
mogen aannemen, dat de eerstvet·melcle opvattinrr van Unive1·siteit bevinden. [n dat stuk worden de zandtoepassing kan z\jn op de bovenste lagen van het zand- lagen, die van 7.8 tot omstreeks 60 M. onder AP. doordiluvium, doch dat meer in bet algemeen de laatst- boord werden 1 Nriv\erbezinkintF3Dtl genoemd, 11waarop
vermelde de juiste is voor de eis·erllijke hoofdmassa van de venen van Utrecbt bewesten de Vecht en van
die formatie.
AmsteHand ligtçent;, tervvijl men aannam~ dat eerst op
In verband hiermede zij slechts Gewezen op een paar ruim 60 M. onder A.P. het NZanddiln.vium'' bereikt wns,
hier ter zake dienende tegenstrljdigheden.
"dat onder deze rivierzanden met: grind, kleibrokken
Reeds bij een aantal oudere pmbm'ingen (1837-184 i en overbl~jfselen van veen en hout uitgestrekt ligt.,,
en 1849-1851) is bevonden, dat ondel' Arnste1·dam, Nu is het, zooal~ biema zal blijken, în het minst niet
na herhaalde afwisselinsen in de urondsoort, in den twUfelachtig, dat het zand bewesten de Vecht~ waarYan
regel eerst op tusschen de 50 en 60 lVI. onder AP. door· het bovenvlak te Vinkeveen op 7.8 M. ouder AP. ligt,
gaand zand wordt aangetroffen, dat ver·der over het één doorloopend geheel uitmaakt met het zand, waarop
geheel van denzelfden aanl blijft tot de bij eene van die· beoosten de Vecht de venen van Tienhoven 1 Loosdrecht
boringen bereikte diepte van 172 M. onder AP.
en A.nkeveen rusten~ - hetzelfäe dat door dr. Staring
De uitlwmsten van die boringen en de meeste i herhaalde\~k IJ'l\anddiluvium,,~ wordt f?momml (§). Er
da.Hbij verkt·egen monstet<s zijn indertijd door den hoog- heerscht hier dns een bPsrips- of sprnakv€rwaning, die
leeraar P. Harting tot onderwerp van een zeer veelzijdig in hoofdzaak verdwijnt, als men het zanddiJnvhun als
onderzoek gem~akt ..Hierbij is onder andel'ên gebleken, eene 110udere rivierbezinkingr' beschouwt.
dat cle zoo even vermelde doorgaande zandformatie
Hoe dit zij, de voorgaande mededeelingen zullen
onder Amstef'dam 1 wat hare bestanddeel en betreft geen voldoende zijn, om te doen uitkomen:
verschil van eenir;e beteeken is oplevert met de zand1 ". dat het z-a-nd 1?Jaarin biJ Amsterdam de gmvenschtc
lae:en, die op de Zeisterheirlf' tot 123 M. onder AP. drinktvatal'lwonnen. gezoeM moeten ~~;orden, hoog:stwaarz~jn doorbool'd (§), zand namelijk, vermengd met schijn] ijk deel uitmaakt van de bezinhingen eene1·
j
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(") W. C. H. Staring 1 De. bodemwr,n .Nerlm·•lrJ.nd, ·is te deel, blz. 246.
In hierna volgende notan is dit werk aangeduid door de letters

B.v.N.
(f) B. v. N., H, blz. '119---120) on Ve.Yslagen en mede.deel1:ngen

stroombaan, die aan de. oostzijde wt:rd begrensd door
de heuvelrij de Gr·ebbe~Zeiscerheitle~Naal'den en hier
a1zoo onr.~eveer van de zijde van Utrecht ln".ram , zoodat

(*) B. v. N., II, blz. 129-132.
Ra.pport aan den Kl}ning van de Commissie, benomnd Mj
Zijner Ivfajesteits bestuit van den j 6 Juli 1886, n°. 68, tot onderzoek
(§) Dt·. P. Hm·ting, De bodem onder Amsterdam in Verhandelingen van d1·in.kwater in verband ·met dG •!Jel'.'Jpre·icl-ing van cholera en tol
van de aerete klllsse van het Koninklijk Nedet'Iandsch Ins1ituut, 3de aanwiJzing dm' m1:d,delen tel' ·1.wor:~iening ·in z1~1:ver< drin!cwnter ('! Sl18 1
teel{s: 5de deel (182) blz. 1752. In hierna volgende noten is dit ·werk I tweede druk 18llH.)
1.umgednid door de letters B, o. A.
(§) B. v. N,. I! blz. H.l3 en U, blz. 45.
de:r Koninkliike Akademie van Vletenschappen 1 A.fdeeling Na tuutkunde, 2de reeks, ·lste deel (i8135) blz. i8J-i93.
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dat is: op een hoo~er punt
1
van de onderstelde algemeene helling en dichter b~j
de plaatsen , ahvma· in hetzelfde zand bier en dam·

oosten van Arnsterd.am

bedoeld zand éene sa.meniwngenrle massa uitmaakt mei

clat,

hetwel!~

bijvoor·beeld on del' Utrecht en. beuJesfen HilversHm ·rnet l1et bovenvlak ongevee1' op AP. ligt;
en 2o, dat die zandmassa, zich t~ilst1·elct eet;erzijäs
lot in de Z'uider:zae, onder anderen beoosten Naarden

uoed drinkwater gevonden is, Daar nu echter uit een
ander, later te vermelden ooupunt eene plaats ten zuid~
en btl Mtliclerberg, waar zîj niet met klei bedekt westen of iVesten van de hoofdstud te verkiezen scheen 1
is, en ander;;ijds to! in de Noordzee, waat zij, onder de bvam bet noodis voor, in de eerste p1aats eenige meer·
dere aanwijzingen op te sporen omtrent den 'l)ill'moede-

duinen doorloopende, de zanilige kust uitmaakt.

iijken aard der dt'epere unmdlagen binnen den door
B11 de lezing van de hierbov~n aangehaalde, tnisschien
,, ." ..,.d,., "cle
l
eenisszins • 0 . 0 "' ,_ 1 - sesehrifteo der Nederlandse 1e
geolorren verkr~gt men den indruk, dat het bovenvlak
van het bedoelde zanddiluvium eene min of' meer ge-
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V!lrd.edigingsbelangen aangewezen krin-1.,
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dat de beste plaats voor eene putboring toch waarschijnlijk wel zal te zoeken zijn ten oosten o/'
. wid- [:
(*) Zie onder mlderen B. o. A., lJlz. 1.73 en plaf.l,t I 1 figuur 3.
Toen het l1ovenstaanrJe werd geschreven, ·was den steller nog·

Uit plaat 6 blijkt. 1 boe de zandgrond van het diiuvium,
"waarop de lage ven en van Tienhoven, Loosdrech t en

Ankeveen rusteru1, van uit het Gooi onder die venen
tnvegt.chietendel: (~j, in zijne flauwe afhelling westwaarts

niet bekencl, dat professor Barti:r.g _zolf reeds in 1872 op de onjuist~ als het ware voet voor voet te volsen is, minstens tot Haos"
11e.id vlln do in die :Hgmrr gegevene voorsteDing gewezen beeft.
(Vers/(tgen rm mede<ler.l-in:;en der Roninklîjke Akaderniwvun "\Veten· dorp: (beoosten Halfweg, figuur 1), Hoofddorp (fi;~uur 3) en
rr 1 1
( ,.
1".: \
F.:r t
1 scbappen, Afd€eliug N~~tuurkunde, 2de rer:ks, 6de dool. blz. 182-- n.uc eJstaart \D{pmr ~l,. .~.et oovenste gedee. te van deze
·183). Die zelfde voorstelling wordt ook aangetroffen ir; de onlangs formatie bestaat uit fijn zand 1 vuil zwartbruin ten nou
verschenen 1'VateJ•staatknndige. beflc.hrijving van Nederland., door volge van -verontreinigingen van plantaardigenoorspronG
\V. Vcrwey Az. (Waterbouwkunde) 2de deel, afrleeling XUI).,plaat.
figuur d.
(·f) B. o. A 1 blz. ·182.
(§) B. 11. N .. II: bh. 13'1,
(") B. v. lr., I, bJz. 303-30<1 e11 II, bJz. 130-] 31.
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en vermengd met eenige klei of andere samenhechtende
besta.nàdeelen, genoeg om van de droge monsters ec:n
( *) B. v. N., I, h1z. 82. en II, blz. 45,
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(Het zeer los geheel te maken; somtijds werd het bij rnet eeue stippellijn a b c, zeer goed sluitende met
de boringen als ,,.Joop- of klapzand/i beschouwd. Op het vermoeden ·van dr. StarinG, dat z\\ op de hoo5te
eene niet veel uiteenloopendn diepte van eenige meters van Wilnis te zoeken is (''). De zeebezinkina is hier
onder het bovenvlak wordt het zand scherper, grover, blijkbaar· gestuit tegen het op de hoogere zand··
reiner en minder klei houdend, terwijl nu weldra inge- grapden reeds ff8Vormde veen (rtmoera.sveelH ?) (i·), De
mengde kiezd1jes verschijnen, waaronder enkele zelf:; oveq;angstoestand bewesten die grensl~jn blijkt: van
omstreeks 1 cM. dik; de zware stippellijnen in de door~ onderen :• uit de afwisseling en vermenging van klei en
sneden, vereeni~:;ende de bovenz1jde van de eerste kiezel·· veen; van boven) uit het oostwaarts dalen van het
achtige gedeelten, vertoonen zeer in het {}root eveneens bovenvlak der kleilaan, als gevolg van het k!einer \Vorden.
eenige reu:elmatigbeid. Verder in de diepte schijnen fijn van de bezonken hoeveelheid. Ten oosten van de bedoelde
en srof zand elkander af te wisselen, soms meer en dan grenslijn ligt op het diluvinm niets dan veen, deds
weder minder !dei of leem bevattende, steeds in zoo ge- vóór 1 deels na het ontstaan van de kleibezinkinG ~e
ringe hoeveelheden als b~j grondboringen uit bouwkundig vormd; opmerkei~jk is het, dat onder anderen hU het
oogpunt dikwijis buiten beschouwing worden rrelaten.
deskundig onderzoek van de monsters der boring te
De over-ean!cmnstige monsters der versch.itleurle bol'ingeu Vinkeveen (§) onderscheid werd gemaakt tusschen het
hebben over het geheel een zelfde uitzicht.
~tlichte veer.w boven 7.50 M. ondeR' AP. en de onderste
De overtuiging, dat de in de figuren van plaat 6 aans-e- 0.30 M. dikke laas i/donker veen!/, zijnde blijkbaar weder de
duide ondergrond van zand één doorloopend Geheel uit- plantaardige korst op bet zand, Jie hier alleen door
maakt 1 wordt versterkt door het eveneens regelmatig laarr veen, en rneer westwanrts door klei is bedekt.
verloop van de bovenliggeuda alltwicûe formaties waarvan
Zooals reeds is 0p{;emerkt, vormt verder het veen
thans een heknopt overzicht moge volgen.
1 aan ~oveêrszijden van de Vecht één doorloopend rreheelf
In het middelste qedeelte van het in de doorsneden van eindigende, waar in het Gooi het zanddiluvium aan den
plaat 6 aan1~ewezen sebied (bij voorbeeld: Hoeksjan in i dag komt. De klei Janus de Vechtoeven vult slechts
figuur 1} vindt menophetzandGeregelddr1eadnereen- eene geul in dat veen (plaat 6~ figuren 1, 4 en 5)~
volgens ontstane Jagen) namelijk: eerst "hard" of 11droogr1 misschjen gevormd na inbraak van de zeez\ide; althans
donker veen (dikwijls met houtvezels) met een hellenel tusschen Abcoude, Hinderdam en Geinbrug is, biijkens
bovenvlak en zelden dikker dan 0.25 à 0.50 M. als de schelpen, stelliG zeetdei bezonken, die onder anderen
eene plantaardige bekleeding den west- en noot'dwest- bij het Gein t:ussch>.:n Abcoude en. de Veltersban be~
waa.rts dalenden zandbodem bedekkende; daamp slappe gremd wordt door de zandbank, waaeop het fort hij
blauwe klei, bezonken uit het .brakke water van 11 een Abcoude gebouwd is (plaat 6, fignur 5); later is over
bijna afgesloten zeeboezem, waarop de getijden zeer weinig die onderste blauwe klei en het aan~:p·enzende veen
invloed uitoefendenr'
eindell]k de veenlaau, die zich eene laag bruine rivierklei uitGespreid in den tijd 9
hierop.als ge·woon laag veen met een zoogoerl als waterpas toen de Vecht een Rijnm·m was (plaat 6 1 figm·en 1 ,
oppervlak in zoet water gevormd heeft, nadat de kom 4 en 5; plaat 7, fiauur 2).
geheel van de zee was gescheiden. Dat deze bovenste laag,
Derselijke jongere kJeibezinkingen 1,\jn blijkbaar ook
hoofdzakeltjk door vervening of afsb:lf}) op men i~~ punt I op enkele punten aan den A mstel mmwezirr: hier liggen
grootendeels of seheel weder verdwenen is, waardoor in i z~j echter niet aan Jen dag, maar zijn zij door de
de Jlolla.ndsahe droogmakerijen de van veen ontbioote voortgezette veenvorming weder overdekt {Vrou·wen·
I
kleilaag aan den da(~ ligt, doet hier niet ter zake, en 1 akker en Uithoorn in figuur 5 van plaat 6, Ouderkerk
is dan ook op de plaat meerendeels buiten aanmerking I in figuur 4 van plaat 7); ook te Armterdam (Hid::ers·
gelaten, evenals andere, veelal kunstrnatig ontstane, eiland en Kadijk 1 figunr 2 van plaat 7) heeft bltjkbaar
locale veranderingen aan de opperdakte.
jongere zeeklei een gedeelte van het -.;,vegGesiagen veen
Oostelij/~ van het bovenbedoelde middelste gedeelte vervill1(38!J.
loopt de kleilaag langzamerhand te niet, steeds van
Vi!esfelijk van het aanvankelijk beschouwde :middelste
dezelfde vette. geaardheid blijvende; de grens, tot -.,vaar terreingedeelte loopt de slappe blauwe kleilaag evcncwns
zij zich uitstrekt, is np grond van de do·onmeden van Jangzamed1and te niet) doch op gelwel audlWI:l wij.M dan
de figuren 1 ~ 4 en 5 van plaat 6 en 2 en 3 van plaat 7
(*) B. v. N,j I, blz. 83.
bij benadering Ü1 finuur 1 van plaat 7 aangeduid
{t) Vergelijk B. 11. N 1 I, blz. 85 1 2dc alinea.
(§) Rapport van de Commü;sie tot ondm·zoelt
(•) B. v. N., I, blz. 301.
blz. 344.
j

I

j
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Beginnende tusschen den Alnstel en de 1 slechts spaarzaam hier en daar eenig veen aan den dag
Haarlemn:wrmeer wordt zij namelijk, naarmate men i te zijn e;ekomen.
rneer tot de duinenrij nadert, zandiger 1 weldra met 1 Wij gelooven dus te mogen aannemen, dat het door
uitzondering slecht: van de betrekkelijk dunne ';nders~e do, t.hánen t:vegzakfwnde r·e,q~nwater~ zooa: n.iet over~l dan
en bovenste gedeelten, ove!·gaan~e m z~e:r fiJn Jdm-l1 toen ove1· eene g·roote oppervlauie, doorgaand: zand .zal Vinden,.
houdend slap zand. Het onoervlaK van dJe 1 nu achter- 1 waardoor het de diepere .zandlagen kan bereiken ("). ·
eenvolgens uit klei, zand en klei bestaande, zeebe~ I
Oe onderste harde veenlaag, -· de plantaaniige korst
zinking begint voort:<. beoosten Halfweg zeewaarts op op het diluviale zand, ·- wordt nog aantietroffen te
te loopen (plaat 6, figuren l en 2): het is de binnen .. Raasdorp (figuur l), Hoofddorp (figuur 3) en Kudel~
glooiing van de zandbank, waarachter de geheele laag staart (Hguur 5); meer Wl:lStwaarts is z~j verdwenen onder
oostwaarts.

j

I
I

is aangeslibt en welker fljnste zandkorrels zieh daarbij
tot zekeren a(stand met de bezinkende ldeideeien. ver-·

den invloed der zee. Te Haarlem (groate kazerne; fl.guur 1)
echter schijnt .het zand n1et veen op 12.1 tot 12.6 M.

mengd hebben. Die zandbank, met hare talrijke over- onder AP. nog een bew~js, dat zij zich tot hier heeft
hl\jfselen van in zout zeewater levende schelpdieren("), uitgestrekt. Ook in verband met het eeniue meters
wordt in
de lijn Spnarndam-Liebrug of Haarlem- dieper liggende grove zand te Halfweg, Fort de Lieàe
V~jfhujzen-C.ruquiua

aangetroffen 1

en Haarlem, mag het bovenvlak van het zanddiluvium

sedeeltelijk. zelfs ook aan de opperv1akte van de Haat·lemmermem· (i-); te voren ontstaan in de open zee,

dus tot ongeveer 12.5 M. onder AP. te Haarlem ver-

is

regelmatig

0''era1

icngd gedacht warden (plaat 6, figuur 1).

zi1 de voet of oorsprm1g van de later door <um-

stuivinl} eevormde tegenwoonlige duinenrij (§). In over~
eenstemn::linG met die verklaring van de wijze~ waarop
de hier beschouwde lagen vermoedel\ik zijn ontstaan,
is de nog te Liebrug en Vijfhuizen voorkomende ldei
ten slotte te HaarJem verdv,.renen, en loopt eveneens het
ondPrvlak der bovenste veenlaag zeewaarts eenigszins op.

In hetgeen tot dusver nopens het vergelijkend ondervan de uitkon1 sten der boringen is op 0 emerkt,
is niets, dat zîch laat rijmen met de te voren besproken
diepe ligging van het diluvium te .Amsterdam. Die
schijnbare tegenstr.ijdigheid wordt voor een ffOed deel
opgehelderd door de figuren 2--4 van plaat 7 (-j-).
:z.aek

Over de vrt:Hiff, of de laatstgenoemde laag mede .ten 1

Ook hie.r vindt men, van boven beginnende, de lagen

niet loopt, dat is of het zand der duinenrij 1 veen en blatn"le klei 1 tel'wijl de laatst.genoemde aan de
al of niet door veen van het daaronder Hggende diep oostz~}de weder te niet loopt op dezelfde wijz.e als voor
doorsaande :z.and gescheiden wordt, schijnt geene ste1lige de meer zuidelijke doorsneden is aangewezen (§). Daa.r-

sloHe te

r:neeuint~

te bestaan. Naar aanleiding van hetgeen aau

of nabij den binnenvoet der duinen wordt waarge~
nomen ('" .. ), wordt het meermalen voorgesteld, alsof de
geheele duinmassa zich, bij wijze van aardraHing, over

________

het ~"!evwne
laaf{. ., veen binnenwaarts heeft verolaatst;
~
r

t') Nadat dH gesc.hre'!en werd, is bij eeneputboring te Vogelr;;nzanf:r
(alzor; biJna :in het lichaam -vm1 àe duinen) tusachen àe z::md1agen
van het diluvium op diepten van 45.0 tot 51.4, van 5-1.9 tot 52.6
en van 59.6 tot 60.2 M. onder AF. klei en leem gevonden. Te
Haarlem was tot ongeveer 47,5 M. onder A. P, geene di!uviale ldei

"Întusschen,

aallgetroil'en.

dan zoll. men dat veen hebben moeten

(t) In figuur 2 zijn slochts eenige van de diepe Amsterdatn<;eha
vinden h~j de tot 5 M. onder A.P. voortgezette grondboring ter plaatse van bet fort bij Urouiden (·t·j-); ook borlngcn opgenomen, omdat de overige beschikbHt'B gegevens daar~
mede geene verschillen 'i!.m overwegende heteekeni:; opleveren. (Zin
hij het doorgraven van. Hoiland op zijn Smalst sch\int
B.

B. v. N., I~ blz. S,jcJl,-345.
"1J, N., I, bh. 5!.99 en Geologische kllart VS.!l Nederland.
(§} B. t'. N,, I, blz. 215 en. 324.
t'~) 13. V. N., I, blz. Si en a24.
(·it) Hetzelfde gnldt voor de botingen ten behoe'le van den:ieuwe

(*)

tt) B.

schutsluis

te 1Jrnuiden, waarhij de hier bedoelde veenlaag ool{ niet

gevomlen is. vVel werd aldaar van ge.midde1d 3.0 tot gemiddeld
2.4 M. boven AP. veen aangetroffen, doch volgens de hoogeligging kan
dit. geeno voorzetting zijn van de groote Hollandsch& h::agveenformatie.;
hoogstwaarsehijnlijk is het moerllsveon 1:1it een later onrlerg!'lstoven

ü.

A., plaat I, en Nott!.len IL JnsL v. Ing. ·!886-87, platen IV

en JVhis), Alleen seh\jnt de kleilaag VI bijna niet voor te komen
bij de Utrechtsc.he poort, blijkens eene (in B. o•.A. niet gebruikte}
opgaaF in Tifwhandelingen IL Inst v. Ing., f850, 6de stuk, blz. 58-59.
Laatstgenoemde bron hervat. op plaat III een meer !il·edetailleerden
staat van de llorh;g op cle Nieuwmurkt1 waarover ook mededeelingen
van and!:lrcn aard gevonden worden in Nie·u.we T1 er handelingen der
1sie kl~Jsse van het Ronh1klijk Nedarlnndsch In:>tiiuut) 8ste deel. (1840),
De figuren 2 en 3 zijn overigens grootendeels ontleend aan de
lJOoi·stuten in de bestekken 11°. 66 van 1887 en na. 161 van ·1886

betreffende den aanleg 'l&n het kanaal Amsterd~:~m·Merwede, waarmecle de l.wven de :figuren g·estelde ;;n in figuur -1 van plaat 7 aan~
duinpnn (vergelijk 13. u. N., I, b1z. 52) en clusv:m. zeer plàatselijken gewezen nommer;; der ))oringen overeenstemmen.
aard. Dit is blijkhaar eve.ncens het geval. met hel 'leen, dut somtijds
(§) Ook hier wordt de .bedoelde kleilaag eveneens in westelijke
:!\an; de buitenzijde van de cluinen dool' afslag Yoor den d~g komt. dc.hting zandiger op geheel. ovel'eenkomstige wijze als in de door-

______________________________

______________________________________
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Die plantaardige korst, welke in de doorsneden van
onder volgt weJer de dunne Jaag ;;hardt' o1· ,,droO{F veen,
die te Amsterdam op sommige punten meer met de plaat 6 de bekleeding bleek te vormen van het zandklei vermengd is, maar bij andere boringen alhier op diluvium, doet dit, naar wij meenen, evengoed te
de gewone v;'gze als eene scheqJ gemarkeerde afzonder- Amsterdam. liit de fi!p.mm 2 en 3 van plaat 7 toch b1~jkt,
lljkelaag is gevonden ('')i volgens het botanisch onderzoek hoe het zand onmiddell-ijk ondm· die dumw veenlaag ler hoogte
van professor Harting bestaat dit veen ;.ra] thans ten deéle van den Diemen en re Amsrerdarn de rechtstree!csclw vootl,Zetuit overbltjfselen van planten, die oorspronkelijk op het ting is van het. boven.'?fe gedeelte van het zanddiluv{um nwer
land gegroeid z~jnr,. (4-); het is dtis geen gewoon laag veen, oost· on zuidwarwls. Ook eene verselijking van de
zooals ook uit de ligging in het algemeen is af te leiden. monsters bevestigt die opvatting (*). .Als voorbeeld
Ook op het Pampus en benoorden het IJ wordt deze dunne hiervan zij voorts vermeld, dat het bruine zand, dat
veenlaas· aangetroffen
vriï geleidelijk dalende tot 18 bij de putborinrr op den Radijk te Amsterdam van
à 19 M. onder AP. ter boogte van Schardam, van waar ongeveer 13 M. onder A.P. werd opt~eb:rachl, op het
zij verder noordwaarts weder oploopt ('""), denkelijk oog volkomen overeenstemt met dat nit de zanderijen
onder· den invloed van het Scandinavisch diluvium i b~j Naarden; deze zandlaag, die te À Hlsterdam niet zoo
westelijk van station Oostzaan en het fort henoorden geheel trm onrechte het Mui derzand 11 wordt eenoemd,
Purmerend wordt zij, evenals in de westelijke rredeelten heeft io enk.ele gedeelten der stad wellen, \vaarvan
der doorsneden van plaat 6, niet meer aangetroffen~ het water vroeger als drinkwater werd gebruikt (-j-).
Eldars nu (plaat ö) kan men in daL zand tot grooie
behalve wellicht (tf) bij den St. Aar,tendijk.
diepte doordringen zonder verandering van grondsoort;
geheel anders is het te i\ msten}am (plaat 7), ah~~>·aar ai

m,

Jj

ze~;;be~

sneden vnn plaat 6. Zoodoende bestaat deze oude alluviale
1
I spoeJig weder eene kleilaas volHt. Het middeLste gedeelte
ûnking bij voot·beeld. te Amstel'dam en te Zeeburg weder uit drie ]
in elkander overgaande lagen: van boven kid (H), in het midden j van figuur 2, nader bevestigd door figuur 3 van plaat
mindm· of meet' kleihoudend zand (UI) t>n van ondr~ren klei, gr3- 7, is van bijzondere beteeken is, orn dit verschil bedeeltelijk vermengd met veen van laag IV. Aangaande de lngen II srij pelijk te maken en de grenzen tusschen de beide
en III werd r<wds door profellsor 1-hwting opgemerkt, (dat men h(ln
toestanden op te sporen.
niet scherp gescheiden kan beschouwen, maar dat zij ·wellicht ge- I
Daaruit toch blijkt, dat omstreeks 2500 M. beoosten
paster als eene enkele laag vormende kunntm worden al'mgemerkh. 1

I

I
I

(B. o. A.. 1 blz. ·130.)
(fr) Namelijk: bij de Utl'echtsche poort, van '10.44 tot 11.35 M.
onder AP. (tdroog v;;;en met hout>J (VeJ"handel·inge.n K.. Inst. v. L,
·1800 1 6de stuk, biz. 58); op àe Passeerdergracbt, <wene denielaag
ter dikte van 0.25 M. 1 geheel sDmeDgesteld uit planteno"l!erblijfselen,
waarin stukken lindellhout duidelijk herk<::nbaar zijn)) (B. o• .ri.,

den Diemen op ongeveer 1.1 .5 M. onder A.P. in bet onder-

1

iigaende diluviale zand eene helling .begint, die geregeld

te volgen is tot onge:veet' 24 M. onder AP. Op die hel~
ling worden talrUke overblijfselen van in zout water
levende schelpdieren aanaetroffen, waaronder er een
aantal voorlwmen , die thans nergens meer op onze

blz. 130); op het Bidcerseiland, van 1 L99 tot 12.86 lVI. onder AP.

((veel'))) (B, o. A.., blz. 82).
kusten worden rw.ngetroffen (§). Dezelfde eigemu1rdise
(t) B. o. iL 1 blz. 131, alwaar eenige meerdereJJotanische bijzonderbeden o-ver den aard. van die plantenoverblijfselen.
---1
(§) Zie figuur 1 van pla!lt 7, alwaar do schuin gestelde getallen I onder AP,) ter dikte van 0.25 1\L, O.ü JVL en 0.25 M. <Icve1u;m18 veen
aanwijzen 1 op welke die.pte onder A.P. het. ondervlok der hell(mde met hoül» hebhen doen vinden.

I

dunne veenhor~t gevonden -is,
(~) Evenzoo het grovere zand (soms met t!jne grind), dat in de
(") Volgens do uitkomsten -van de boringen' in de spoorweglijn bedoelde laag, afloopende met do helling, als het ware doorgmmde
Zaan8!reek-Enkhuizen, wolwillend ter inzage verr;trekt door d1m wordt aangetroffen, namelijk: :in flguur 2 van :plaal 7. bii horin~
betraideen eerstaanwezend ingenieur bij de Staatsspoorwegen. Te n". 10 op 10.6-1UJJ 'M, ~ bi.i no. 9 op ·12.6--13.6 M., hij ;1!1, 8 •0 ;
Enkhuizen is het ondervlak van dew veenlaag weder tot 12 M. onder 12.2-14.3 }1., bij n°. 7 op ·12.6-·v;, :M., i:lll te Zeeburg op vcr:whllAP. geklommen.
Jende diepten tusschen 13.5 en 15.5 M. onder AP.; in figuur 3 van
(1-f) Bij twee boringen iets bezuiden de samenlwmst van den plaat '7, bij boring no. 9 op ·1'1,0-·12.5 M, hij n". ·10 op •12.3-13.8
St. Aagtendijl{ met den Nieuwen dijk ls eene dunne l11ag hani veen M. ondet' AP. Dezelfde zandlaag ioo1Jt l1lijldmar ook in ·noordwesteaangetroffen met het ondervlak op gernid.cleld. H1.5 M. on dm· AP.; . lijke richting door; on dm' andel'en begint te Durgerda:m en mm het
danr zij bij verschillende boringen aan de Zaan nîet g·evonden was Blauwe hoofd respectievelijk op omstreeks 1.6 it ·18 en 19 M. onder
en het genoemde lage peil zoo weinig overeena1emm1ng toonde met 1 AP. ~;c.lJerp zand, iets dir:per vermengd met kiezeltjes.
de_ in ilgunr 1 van plaat 7 <~angegeven ligging op andere punteu 5 werd
(+) Bijzcmd.crlwdcn hierover worden gevonden: in B. 0 , A.> blz. ~.H6het mogelijk geacht, dut men hi.Hr mei. een zem· plaatselijlmn !oestand 217, $-. J. Mulder, Verhandeling over de wate1•en en lucht dct• stad
te doen hnd, zonder verhand met de overige gedeelten dezer h1ag. ArnsteNiam (182'7) blz. 161--'1!:'>2 en "flerhandelinyenlL Inst. v, Ing
Vandaar het woord (<\Vellichbl, Die twiifel kan thans als opgeheven 11850. ode stuk' blz. 04-67.
.
(§) Volgons mededer:;ling 11an dr. Lorié, Zie ook de noot (') op
beschouwd worden, nu de drie boringen voor de nieuwe schutsluis
te IJmuiden op nagenoeg dezelfde diepte (ondervlak Hl à :!.9Jl5 J\'L i hlz. '14 en ·15.

I

I
!
I
I
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scheiplaag ligt onder Amsterdam meestul op 2.5 tot za[ dan, evensoed als ten zuidoosten~ de ia ter bezonken
27 M. onder .A.P. en strekt zich op nagenoeg deze zelfde ldeil~taff te niet !oopen, die te Amsterdam op de meerdiepte uit tot Edam, de stad Purmerend en andere genoemde schelplaag der Eemfonnatie rust; d1:e kleilaag
punten in Noord-Holland benoorden het U. Onder de zal dus te Amstelveen en Sloten niet aangetroffen worden.
Intusschen, - onder de zandlaae- met schelpen begint
tegenwoordige Geldersehe Vallei is zij --- vol3ens
onderzoekingen van professor Hartint; C'), voor·tgczet door te Amsterdam op 27 à 28 M. onder AP. eene nieuwe
dr. J. Lori1~Î; docent aan de Unîversiteit te Utrecht (-f·), -- kleilaag~ die op de meeste punten eerst op semiddeld
regelmatig aangetroffen als de bodem van een inham 55 M. ondm' .AP. einditF· Weuens het ol1tbreken van
del' zee gedurende een sedeelte van het diluviale tijd- boringen van de noodige diepte tusscben den Diemen
perk; naar aanleiding daarvan heeft professor HarLinrr en Anlsterdàm berust de in :figum 2 van plaat 7 door
aan deze zandlaag met deels ui tfjestorveo sc.helpdieren stip pellijnen met vr~as teekens aangegeven voorstelling·
den naam van t.~EemstelseL, (of Eemform::.nie) ge1~even, van de wijze, waarop deze kleilaag tegen bet zand te
Volgens mededeeJing van dr. Lorié is het dezerzijds niet loopt, slechts op de gissina, dat de vroegee
geopperde vermoeden negrond' dat cle bovenvermeide vermetele helling ook beneden 24 1\f. onder AP. in
helling een gedeelte is van de oude kust van de zee der het algetneen in denzelfèlen geest als daarboven doorEemformatie, en kan men voorts aannemen, dat de be- ioopt. Het is denkbaar~ dut die gissing niet juist is;
doelde schelplaas in den regel in het zanridiluvium ligt, van de hiel'bedoeldc dikke kleilaag onder Amsterdam
dat is: tusschen achtereenvolgens gevormde Jauen van weet men jèitell}lc slechts dit) dat zij niet voorkomt te
dit diluvium. Dit laatste stemt overeen met onze hier- Abcoude en Le Haarlem, en wel te Edam en te
boven op andere gronden medegedeelde opvalting, dat Purmerend) alvv·aar z'j met het ondervlak respectievelijk
eigenlUk reeds het zand, dat ontler Amsterdam op 11.5 op omstreeks 48 en 40 M. onder AP. lirrt. (]it de
tot. 13 .M. onder A.P. wordt. gevonden, ah diluviaal welpijp~boringen in het fort aan den oostelijken Beemzand te beschouwen is. De bieronder 1igg:ende kleilagen sten'incdijk benoorden Ptumerend en aan den zuidelijken
zijn dus waarschijnlijk diluviale hezinkiarren t§), die in Been1stenîngdijk b~j den Middemveg en den Jîsperweg
het laatste 5edeelte van het di1uviale tijdperk met uit ueiooven wlj verder te mogen afleiden, dat zij dáár niet
de omgeving afgespoeld diluviaal zand overdekt z{jn tot xue(:r voorkomt; misschien strekt zij zich dus niet veel
naaenoeg in hetzelfde vlak als waarop dit elders reeJs bg. verdm· noord \~la<lrts t:TI westwaarts uit dan Pormere:nd.
De hierboven aanr,eduide oude kust is eveneens t1eIn elk geval is eene ders-elijke bezinkinG van slib
vonden in de richting van Ouderkerk naar Dieroerdam niet wel mog.el~jk zonder een landtong van zand, die
(plaat 7, figuur tt); dat bare helling hier zooveel flamvet• haar van de open zee scheidt; die landtona· moet voorts
schijnt, staat in verband met de zeer schuint: ricbtins tw~schen Amsterdam en Haarlem liagen , omdat de
van de doorsnede. De bovenkant (op 11 lVl. onder AP.) bedoelde ideibeûnking te Haarlem niet sevonden wordt.
ligt hier tusschen Ouderkerk en Amstelveen een weinig· Houdt men verder in het OOfj, dat onze bodem in
bewesten Post nli. 12; en links van dit punt veetoont zijn geheel sedert dien tijd vrij aamnerkelijk moet zUn
figuur -i van plaat 7 verder denzelfden toestand als het gezakt, dan is het niet onwaarsch\jnlijk, dat die land~
overeenkomstige gedeehe van figuur 1 van plaat 6.
j tong onder anderen gedeeltelijk bestond uit het zand·

I

Hiemit. volflt ~ dal er lttsschen A·msterdam eenerzijds en 'I diluvimn te Sloten en Halfweg, en dat dit dus t'eeds
Amstelveên.-Slot.en ande'!'zijds in het diepet' lig~1ende dilt.~viale onge;veer getJonrul was: zooals het in l1guux 1 van plaat
.za1ul t1Bne !wU~ng moet bestaan tan gel~jken aard als d·ie, \ 6 is aansegeveu, toen de diepere kleilaGen onder .t1m~
rvellte ter hoogte van rlen D1:emen darw bortnyen aanqeme:zen i sterdam door bezinking van slib ontsloncltm ("). Het
en in ~ ['iguren. 2 "~1:· 3 'llan plc~~: 7 vom'gerstelfl is,; teger: ~ bezwal~l' hiertege~, ~~at ditzel~~e zanddiluvium te Î-Iaar!em
deze h~Jlmg ten .. mden en znw.westen van de hoofdstad op de Remformatie ligt, terwlJl deze laatste teAmsterJam
1
weder op de diepere kleibezinkinP-:u rrevonden
wordt.' is
I
<.T
(*) lierslagen en merledeelingen del' IL.mlnldijke Akademie van

slechts weg te nemen, door te onderstellen, dat de
Eemfcwrnatie te Haarlem ouder is dan die te Amsterdam 1

Wetenschappen, Afdee1ing Natuurkunde: 2de reek2, Sste ueel (1874),
l<i~. 282 en 9de d&el ('i875) , blz. 42.

j

(1887). Z1e ook de noot (') op de voigenàe kolom.

n;

v

Geheel uitmaakt

•

(§} Vergelijk: Verslagen e:..,, mededeei1:ngen der Koninklijke Ali!ldemie van Wetenschappen, AiiJçeling Natuurkunde, 2de reeks,
Sste deel: hl~. 289 en 9d.e deel 1 hlz. 49.

d

en rus _e scbelplaa.!! dier beide punten P.ueen doorloopend

·

(t) A.rch·i?Jes du 1\oiusée Teylet·, Sërie li. Vtü, III 1 1re 11artie

I

•

deze laatste onderstelling zou in-

(*) De sedert uitgevoerde boring bij Sloten schijnt deze gevolgw

i trekkingen :Oevestigd te hebben. Omtrent de geologische u.itkomshm

~
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tusschen stroaken met het uitgangspunt der redeneering,
dat tnsschen beide in de diepte een oudere landtong
van zand ligt. De schelplaaG van 29 tot 33.8 M. onder
.AP, te Haarlem zou dan belwaren tot een strand aan de
open zee, bestaan hebbende 1 vóórdat het zanddiluvimn
den vorm aannam; die de kleibezinking daarachter
moHelijk maaktEL
Jn aansluiting n:wt de vooPgaande opmerkingen moet
eindelijk nog gewezen wm·den op de linkerz~jde van
figuur 3 van plaat 6; bet schijnt, dat nabü Hoof·Clclorp
het. begin is van eene met harde klei bedekte beHing in
het zanddiluvium , van hetzelfde karakter als op 2500 M.
beoosten den Diemen en nabij Post no. 12 gevonden is
en volgens afleidinG onder anderen ten n..uordoosten van
Sloten moet bestaan 1 doch van welker ··~erder verloop
niets te zetmen valt Misschien is t..lie ldeilaa!J (welke
alleen bij de twee meest zuidwestelijke van 5 boringen.
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in die richting, en schijnt het zelf.:; mo{_}el~jk ~ dat soma:lîge betrekkelijk te lage cijfers er op w\jzen, dat de oude
stroomgeul door de nivelleerende werking van het water
na de sluiting van den riviermond niet volkomen ve:r~
dwenen is. In dien gedachtengang zou men zicb dus bij
..c'\..mste1veen en Sloten op den noordoostdijken oever-rug
·der diluviale rivierbezinking bevinden.
Hoe dit z~1. en al blijft er altijd no€~ eenige onzekerheid, of men de onderste kleilagen van Amsterdam te
Sloten zal aantreffen) waa!'schijul~jk achten wtJ dit niet;
en zekerheid is er 1 dat de geologische gesteldheid hier
van tieheel anderen aard is dan onder Amsterdam.
Vergissen wij ons niet 1 dan m a.g u i t al het voorg a a n d e d e v o l gen cl e c o n c 1 u si e g e trokken wo r d e n.

Het in Zuidholland op tieene geringe diepte onder de
I alluviale klei en het lage veen beginnende diiuvim:n,.,r

n

spree~t (op eene waarschijn-lijk
nabij rHonf(1~or.p' !:JAV(mder:. werd) ..slechts. van iocalen I' ..waarvan dr. Star.~ng'.
aard. Zoo !Het: Gcm zou z~1 er op W~Jzen, dat Hoofddorp te algeroeene wuze; en waann men onder andm·em te
nabij den zuidet-ijken rand van het oudste aedcelte van . Gouda van 9 lot 51 M. C+i en b~1 Lei.den van 15 tot
het zanddiluvium ligt~ evenals Sloten nabt] den noordeNjken ! 81 l\1. onder AP. (§) is dom·rredrongen, zond~.:a· m
rand; de in den aanvang dezer Nota bedoelde diluviale [ hoofi:lzaak iets anders te vinden dan zand, bij af·
rivier, die de zandmassa's aanvoerde, zou dan onrreveer
in de richtins van Utrecht naar Haarlern gedacht imrwen
worden
vestigt men nu de aandacb t op de ctjfers
in figuur l van plaat 7, aanwijzende de ligginG van
het bovenvlak van het diluvium, onmiudeliijk onder de
dunne vcenkorst~ Jan vindt men eveneens eene helling

n,

1

wisselins 6jner en grover of 8 emengd met kiezeltjes, veel dichter tot Amsterdam, dan de putbp~
ringen in de hoofdstad zelve zouden doen vermoeden;
het '"''ordt aan de noordzijde gedeeltelijk ongeveer
begrensd door de stippell-ijn a rl 13 in fig.uur 1 van
plaat 7. Ten zuiden en zuid westen van de stad

I nadert

strekt het zi.eh dus zelfs tot binnen de 2de linie der
vHn dezl~ boring bevat, lH::t Algemeen Bandelsblad van ;1 Maart 1888 Stelling uit. flier, bij Amstelveen, Nieuwe J\IJ:eer, Schipeene medüdeeli11g van dr~ L,orié") aan '\VÏen de grondr~oorten tot. hol en Sloten, waarschijnlijk ook nog te Halfweg en
onclerzoek werden toegezom1en, Daar.in leest men onrlr;r <1nderen het.
·volgende. «Wat deze boring -van bijzonder bllhng voor de geologie
maakt, is het geheel ontiYtelwn dm• cliepe·re en dtw ou.dm•e zec{01'11tctlie
met ze~sch.olprm, die door dr. Harting hij VûrschiHende l1ot·ingen in
Amstcrdcm"l -zelf .•.. we1Yl aangetrotl'en on latei' door hem het
Eemstelsû werd gcnoemr1 .. , . Ik vond dit Eemsteisc\ in de lilatste
jaren ook in eenige boringen ten oosten van Jhmterdam langs het
Merwedekanaal, langs den spoorweg Amsterdam-Hoorn, te Haarlem
en te Vog·elenznng. Dnarin karnen ·vele schelpen 'VOor) die op onze
kusten niet rucer leven 1 zoodut het gemakkolijk is, ze vun de schelpen
van onze lwsi.en en de grondlagen van hel: alluvium te onder~
scheiden. De plek waar nu Sloten starä, evenals Naarden> i,l\/eesp
en Muiden, moet d·rts vast lcmcl zijn geweest, t(idens de -'-Vorn·dzee
(en n!et de Zuiderzee.) golfde op de plaats, waa·r· nu. A.msterdam
geboutud is. Verder beschouwen wij de geheele zandmassa te Sloten
onder 13.3 M. tot 200 M.J> (beneden het op UO M. onder iL P.
geh:gen t.eree)n) (\als zeer owi rivierzand. Het larrelmoet dus 'lll'Oegcr
even zooveel hooger gelegFm hebben ..... »
(') ln verband met deze beschouwing kan l1et opmerking verdienen,
dat bezuiden Jeudelstaart en Aalsmeer, in tegenstelling met meer
oost~ en noordwaarts gelegen punten, :in het diluvia]e zand sporen
van scheipen 'I oorkomen, zoodat het zanddilu'lium aldaar door een
oud zeestrand schijnt hegremd te worden.

bij het kruitmaGazijn de 1800 Hoeden, vindt men een
ondergrond, ·alwaur het bovenvlak van het diep door~
gaande diluviale zand sJechts een vijftal meters lager liGt
dan op veel vercler oostwaarts huiten de 2de linie eelegen

punten zooals bijvoorbeeld Abcoude i him· (en zelfs in
eenigszins rnindere mate nog op punten als Ouderkerk

en het fort b\i de Bijlmermeer) versdrilt de e;eologische
toestand der diepere lagen hemelsbreed met dien onder
Amsten:lam C'"); Mer eindelijk, ten zuidwesten van de
hoofdstad 5 en niet, zooals men opperv.lakkig verwachten wu, ten zuidoosten, - wordt het dom·gaande
zand !ZOO cHcltt 1nogelij!,; bij Amsltwdam en binnen de 2de
lin!:e dm· Sielling bet spoedigst bereikt.

(*) B. v, N., I., blz. 304 en II blz. ·130.
\f) B, v, N .., I .blz. 377 en li bJz, 130.
(§) Verhandelingen K.. Inst. v. Ing. ·1850, öde stuk, blz. 33-{.17 1

B. v ...N. I, blz. 303 en II, blz. 180.
(") Zie de noot (§) op blz. 13.
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Ligt in het voorafgaande eene aanwijzinG) dat eene het g-ebt'ek der gewone welwateren uit ondiepe putten,
plaats ten zuidwesten van Amsterdam niet de nadeelen de vcrontrcjnirring met smetstoffen door uitwet·pselen, heeft, die men aanvankelijk geneisd kan zijn, daaraan behoudens. eene hierna vermelde uitzondering, in hoofd~
toe te kennen, de redenen, waarom wij die ligging zank alle terug te brengen tot de gevolgen van eene
voor de gunstigste houden, met het oog op de kans, onvolledige rotting van plantaHdise stoften door een
om uoed of althans bruikbaar water îe verkr~jfreu, zijn, te beperk teu toevoer van de zuurstof der dampkringsofschoon deels in verba11d staande mel de geologische lucht en tot de aanwezigheid van leem en van op6eloestandan ~ in hoofdzaak toch van anderen ~a1YL De loste ijzerverbindinGen, de laatste in onmicldell~jk veromstandigheden 1 die het verl~rijrren vsn de gewenscbte band met de plantaardise rotting. Men mag zicb
uitkomst znllen bernoeil~jken, dienen daartoe te worden v!eien, die bezwaren te zullen overwinnen door de
boring binnen financieel en technisch bereikbare grenoverzien.
Het diluviale zand bevat mee_rmalen tot groote diepten zen diep genoeg voort te zetten ; niet alleen toch
organische stoffen van plantaardigen oorsprong, die is l:ll' meer kans, eene zuivere wel te vinden, naarmate
niet alleen de lasen zelve 1 waarin zij voorkomen, be- het onderzoek zich over een fp'ooter veld uitstrekt (*),
zoedelen, maM waarvan ook sommige, of' we! hare maar tevens :;;;al het water, naarrnate het op grooter diepte
ontlcdiogs- of omzettingsproducten l in het water lmnnen voorkomt, meer gelegenheld gehad hebben , zich door
worden opgelost en aldus naar diepere , op zich zelve natuurlijke fiJtreering van sornmige der hier bedoelde
zuiver·e lagen medegevoetYl; het voorkomen van op6e- verontrem1gm(jen te ontdoen; als laatste redmiddel
slorpte ~assen van onaanrrenamen reuk' die overigens blijft eene kunstmatiue fUtreering bovendien nog over.
Een Groote rol vervultalzoo het gebrek aan opgeslorpte
onberispel~k water ongeschi~tt maken voor het grbruik,
dampkringslucht in het water der diepere lagen; in dit
kan een gevolg hiervan :-~ijn.
Niet zelden gaat daarmede gepaard de aanvvezigheid opzicht zal de toestand dan ook het gunstîgst zijn~ waar in
van klei of leem, die~ zelfs in geringe hoeveelheid
voorkomende, het \ll/ater ondrinkbaar maakt. Gelijktijdig
bim·mede wordt het in alle klei, en zelfs eenigszins in
zand, aanv,rezÎ!Je ijzer een bezwaar i nu eens komt dit
voor als bruine slib (ijzeroxyde), dan weder wordt het
ijzeroxyde door de verrottende planten gereduceerd tot
ijzeroxydul j dat oplosbaa.t' is in lwolzumhoudend water,
ztjnde het koolzuur mede door het vergaan van de
oqpniscl:te stuffeu ontstaan. Het luatste geval doet zich
slechts voor bij gebrek aan zuurstof in den ondeegrond;
het opgepompte water komt dan niet zelden heJ.cler
boven, om weldra, blootgesteld zijnde aan Je lucht,
ten gevolge van het ontwijken van koolz.uur en het
opnemen van zuurstof 1 troebel te worden) gevolgd
door een neerslag van ~jzeroxyde ('} IJzer maakt het
water, ook in hoeveelheden, waarin het niet onsmakelijk
of schadelijk is, minder geschikt tot bereidiurr van verschillende gebruikelüke sp\izen. Meer gecompliceerde
omzettingen kunnen bier buiten beschouwing blijven ;
naar het schUnt toch zijn de gebreken van water uit
groote diepten, -- al waar geen sprake kan zijn. van

liet walm· dier lagen doOt' na.ttwrlijke oor.<;aken eene gestcuNge
stroon1ing aantvezig ·is; want hierdoor wordt voortdurend
nienwe 1 in het regenwater opseslorpte lucht naar de diepte
gevoerd, i:>~.rordt nidus het rottinasproces der planten ten
einde gebracht, en worden tevens de onreinheden verwijdereL Zuik eene natuurîijke stroomina kan alleen een
{}CVolg z\jn van verschil in drukhoogte ofgwnclwaterstand.
Misschien doet de hoosere waterspiesel in de Gooischeen
Zeister heuvelrij zijnen invloed in dit opzicht tot nabij
Amsterdam geiden, doch waar bekend is , dat onde:r
anderen de wel nahü Hilversum (+) slechts tot l à 2 M
boven AP. st~1gt hebben \v"ij daarin minder vertrouwen
dan in eh: drukking van den natuurl(jken wate,rtoren, die be~
j

Haarlem in de breiJde en lwoge duinenrij getïonden
wordt. Neemt men in aanmerking,dat de 1}romlwaterstand
in de duinen in het algemeen de golvende zandoppervlakte op eemJ uerinGe diepte vo]gL en hier dus zeker
tJet'schetdene meters boven den waterspiegel del' Zuiderzee

'l:IJeslen

is verheven, dan schijnt het zeker, dat er. in den
ondergrond een voortdurende stroom moet zijn van de

(*) Volgens dr. Staring zijn er <(Voorbeelden aan te wijzen van
(') Zie voot' meerdere bij:zonàed1eden: B. o. A., blz. 210, en \'Oor"'l putten in rHluvialBn grond, cUe geen zakwater kunnen bevatten en
Jhr. mr. dr. A, D. van Riöm~dijl<, D~·it:,kwa:teren fp'ondboringen te die nanW(jlijks een paar honderd meter van elkander verwijderd
Utt•echt in 1870, blz. 3, 20 en 2,1-'27. In iaatstgörtoemd werkje wordt liggen, maar waarvan de eene volkomen helder en zuiver dt·inkook aangetoond, dat, hij de beoordecling van dergelijk water uit. diepe1'e water, d0 tweede geel, door ijzeroxyde geldmu·d water} en de derde
lagen 1 aan de aanwezlgheid ·van ammonia niet de gebruikelijke w~tl:!r oplevert, dat met zwavelwrttetslofgas bezwangerd is.)> (Rap~
ongunstige heteekönÜl rnag ·worden gehecht (:;de aldaar blz.10-i1, pott fler Commîssie tot onderzoek van drinkwater, hlz. 57).
blz. 27 noot, en blz. 69-75),
(f) Prise d 'eau der Nieuwenunste1sehe waterleiding,
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duinen nruu· de Zuiderzee. Een zeer zwakke stroom van plaat 7 graphisch voorgesteld (*'). De daarbij door
voorzeker, maar die dan ook :reeds eeuwen en eeuwen 1\jnen vereenigde uitkomsten van de oudere hori~gen
voortduurt; een stroom , die in de bovenste zandlagen te Amsterdam zouden kunnen <,•mrden samengevat m de
sterker zal z'jn dan in de diepere 1 maar die toch conclusie, dat het zout1~ehalte ongeveer evenredig is
ook in deze laatste niet kan ontbreken. Uit dezen met de diepte beneden 30 à 35 M. ondex· AV.
In een van die putten, op de Noorde.wmarkt, heeft
hoofde moet het dus verkieslijk geacht wm·den, eene
plaats te kiezen in die onderstelde stroornbaan tussch(m men ir~dertijd den waLerstand gedurende ruim twee
weken vijfmaal daags waargenomeu, en vergeleken roet
de duinen en de Zuiderzee.
de waterstanden in het destijds noG niet afeesloten
U en in de nabijrreleiJen Prinsenfp·acht. Het over deze
Die plaats heeft nog andere. wellicht meer over- warirneminu·en. door dr. F. J. Stamkärt
en dr, C. J. Matthes
wegende 1 voordeelen. fJehalve de bovenEF:noeulrle be~ uitgebrachte verslag
(-f) bevat eene uraphischc voor~
zwaren, waamp het gel ukken ''aU de proef kan afstuiten, steLling van de
schommelingen van de water.'ltamlen in
is er namelijk nog een, dat men n1isschien juist hij den put en in het U;
daartusschen b!oek eenige anahet dieper boren te gemoet zal {:;aan. en wel : een te logie te bestaan, .zoodat de
waarnemingen leidthw tot
6 root gehalte aan uît zeewater afkomstige opgeloste ''een nîet Geheel on-..vaarschl]niijk vermoeden, dat de
zouten, boofdzakelijl• keukenzout. Tegen deze moeilijk-- waterhoo t:en in
den put in eenig verband knnne~n
0
heid zou zelfs kunstmatig flitreeren niet baten; zij is staan
met de vet'l.mclerinaen in den wnterstand in het IJlt,
daarorn misschien de gevaarltikste klip, waartegen het In den put
vertoondeü de schommelinaen zich t(!l' grootte
meest moet worden g-ewaakt. Alvorens aan te geven ~
van onaeveer één tiende van -en 6 à 8 uur lai.er dan ·-~
op welke wijze dit 1 naar wij meenen, zal moeten
die in het U; intussdwn blea/' de putwate'rstnnd voort~
geschieden, dienen enkele mededeelingen voorafte gaan.
durend lage?' Csemidddd mim 1 M.) dan die in het U(§).
Die f'{:iten werden in de roeergenoemde vedmnde!i ng
Dij de vroeger genoemde oudere putboringen te Am- van professor Hartinn beschouwd als een bewijs, ;;Uat
sterdam, vt!!Ticbt vóéïr den aanlBg van de duin water~ het water uit de zee of uit het fJ een deel van het
lei.dine,·,
dat het opwellende 'Water een pu t.wa t. er 1evert.11 (""''
, , is f,'ebleken,
~
.!
grootel' zoutgehalte bad, naarmate het uit grootere
diepte verkreuen werd. De daaromtnmt uit verschiJlende putten in bet fort Spijkerboor, dr; baitorij aan den Jispm'wcg lit~t
1
bronnen
b~jeengebrachte geg:evens z~jn' met een fort bij Edam' het !ort bij Abcoude l'n den Pof;t tl 0 • 8 lwooston
aantal nieuwere van geiijken aard H·), in de figuren 5 en 6 1 Abcoude, aan <~nalyses vun den heet' M. J. W. H. !tnl'ysnrs,

n

_____________
(*) Die bronnen zijn: voor den put op de Nieuwmarkt, Het
Inslitut.>t of Yers!a.gen en mededeelingen van de vier klassen van
het Koninklijk Nederluud<;ch Imtituutj 184.4, bh.125--12'1; ·-· YOOl' den
put op het BickerBeiland (Groote llickersstl'aat; Euikeraffinade:rij Java
van B. Kooy}, Ve:rhcmdeli:ngenK .1nsLv.I.,1850,üdes tuk,blz.M;-voor de putten op de Noorderrnarkt (tusschen de Noorcl.edrerk en
de Prin~engracht), op de Muidergrac-ht (Evangelisch-I,nt.hersc.b.
Weeshuis, op eene van de binnenplaatsen) en op de Passeerdergracht
(bij het dfuis van toevlucht voor behoeftigen ll): R o. A. 1 bh..
21.9-22'1.
(+) Ontleend: vom· den put te Zoetermeer, aan Rapport de1•
Commissie tot onrlm•zoek •van drinkwatel', blz. 340;- voor den put
te 'sGravenhage, achter lietDepartement 'iian Oorlog, aan T~idsc!wift
IC lnst. v. I. 1870----71, blz. UO;- voor de putten teBaambrugge
en te Abcoude {R~utdbuis) aan analyses yü:n verschillende deskundi gen, in 1885 medegedeeld door den toenmaligen burgerneester;voor ;,h; putten op de J:lakenessergracht te Haa.rlem (bierbrouwerij
van H. Lans en 7.,oon) , op de De vVi.ttenkade te Amsterdam
(Kristal-ij5Ülht·iek) en aan de Singelgracht nabij het station van den
Nederlandsehen Rijnspoorweg te Amsterdam (bierbrouwerij de Am~
stel), aan analyses v11n verilCbillende deskundigen, medeg~;;deeld
door ons medelid H. L. 1>""" van d.en vVall Bakes lid der firma
Mijnssen en Co., door wie dez;: putten zijn uitgevoerd; -~ voor de

I

militair apothelrer l st.e klasse; ~ vooi' den put in het tm't hem oor~
den Purmerend aan nnalyse,s van denr.elfden, dü fir·ma SclwJkwijk
en Pennink te Rottordam en den heer wm Ark, apothekm· le
Purmerend.

n

BelreiTende de overige, in Dgmu· 5

V<tn

plaai 7 'I'OOl'komenda

gegevens zie men de noten (§) op blz.18; koL 'l.: (') op blz. ·W, 1wl.1
en (•) op blz. 20, kol. 1.
(f) TijdscJwift vom· de Wis~ en Na.tuu1•kwtdige Htotensohapf)C1i.,
uitgegeven door de Em·ste klasse van het Koninklijk NedurlandBch
Instituut, 4de deel (18M) 1 blz. 301-325.
(§) 'l'usschen den hoogsten en don lu~tgsten putwnlot·sttmd he~
stond sleehts een vor11r.hil van 81 miUimeters.
(H) :B. a. ";1., blz. 222. Ook later heeft lll'ofesSO!' Hnl'ting !Hmge~
voerd, dat de Amsterdamscha putton (\het bewiJs levcwden ~ dut et•
verbarul bestaat tu~schon het bodemwater en het wHter in het lhl

(Rap1Jm•t àer" Cormnissie tot ondert.ook van drinkwate~·, hlz. 53).
ln gelijken get1f:if schreef dr. St;~dng, dat do wnurni!m\ng<m vrm dr.
Starokart en dt·. Matthe2 «bewijzen , dut de wntcrstandm1 in lwi, 1J
en ir1 de pulten samenhungen l) (B, 1J. N.) I 1 blz. 300); toon d(~zoliile
, sci1rijver een i ge jal'en hier mededeelde 1 dat het. zotlt('t wot'(Üm van
het pïlt·watm· met de diepte te ArnsleNiam plaats heeft a:klnnrblijke!ijk
doOl' den invloed van he~ Noordzeevva.tet» {Notulen lL Inst, v. I.
1859----60, blz. 203), bedoelde hij hiermede dus watm·, dat door
de Zu·1:dm•zee en het IJ uit de Noordzell afkomstig is. Ini.UH!iCh('n
blijkt uit Jwt Verslag betreffende de vet·melde waal'nenl.ingen {WMl'iUl.n
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Andere waar·nemiugen van gelijksoortigen aard kwamen rh!3rb\j. Te Purmerend (185'2) was het water op
50 J.\11. diepte drinkbaar, en op 75 M, diepte brak bevonden l'); iets dergelijks schijnt te Leiden te zijn
waargenomen (1·); zelfs te Gorinchem vond men op
178 rrL onder AP. water met een chlooq~ehahe van
1220 roG. per L., evenwel nadat men over meer dan
öO M. diepte in eene rizeewatervorming" was doorgedrongen (S). Op het voetspoor van de aanvankel~jke
verklarmg van professor Har·ting (*'") komt betg-een ook
later door de beide genoemde geologen over het vermelde verschijnsel geschreven is in het kort op het
vol5imde neder (t·l·).
Het toenemen van het zoutgehalte van het water
met de diepte .,is in onze zeeprovinciën een algemeen
verschl)nsel, waarvan de oorzaak te zoeken is in het
water der zee, dat zijwaarts in den grond der kust~
landen dringt en zich daar vermengt met het van den
regen afkomstige zakwater; dte zijdelingsche uitbreiding
van het zeewater heeft plaats tot een af.,tand, die
grooter wordt met de diepte; aan de samenstelling van
het .mengsel zal het zeewater een grooteraandeel hebben,
naarmate de richting van z~jne zij waartsche verplaatsing

minder van de verticale afwijkt, dat is naar gelang
op eeniP: punt de diepte grooter is.
Op dien ffedachtengang, berusten de volgende, teH:e:ns
krachtiger wordende uitspraken van dr·. Starin13, waar~
mede professor HartiuG zich blijkbaar in hoofdzaak verw
eenigde. liliet valt niet te betwijfelen, of het zeeu.1ater'
doonir1:ngt onzen boden1 op eene zekere diepte, Jie met
den afstand toeneem t,l!
I! Dat de zee zich ver
]andwaal'ts in op eenige diepte ondet' onze zee-alluviën
uitstrekt, is eene bekende zank11 (l-) . . . . 11Dat de
bodem in onze zeeprovinciën in den ondergrond gahee.l
doottt'okken is met :zeewater is alGemeen bekem.J.;, (§).
Toen dan ook de reeds meermalen tienoerncle Commissie van 18H6 tot onderzoek van drinkwater besloot, proefboringen te doen venichten te Vinkeveen
en te Zoetermeer 1 werd al dadelijk het standpunt in·
genomen 1 dat. men 110p f;rootere diepte dan van gemiddeld 50 M. geen zoeL water moet zoeken 1 omdat men
daar de met ~•cevHtlel' rloortrok!cen laag bereikt, die tot
op' een nog niet bekenden afstand onzer kusten en lOt
op nog onbekende diepte onder onze zeeprovinciën
wordt aangetroffen;, (""''). Intussehen, --- te Vinkeveen
·vond men op 64 M. diepte water, dat niet brak wor~lt
genoemd (§), en over het water te Zoetermeer werd~
na mededeeiing, dat daarin gevonden was (op 33.6 M.
diepte) eerst 45 mG. en later 36.5 mG. chloor per liter·,
onbegrijpelijkerwijze Je opmerkiuff gemaakt: 11bet schijnt
alzoo, da~ men hier Je zeewatat'laag vnn den ondergrond
bereikt heeft,; (#~). Nota bene 1 dat chloorgehalte was
nog kleiner dan dat van 0ewoon duinwatec (Amsterdanl 38 mG.; 's Gravenha5e 53.6, mG.; Helder 70 mG.)
en verschilde dan ook niet onbelangrijk met dut van
water uit de Zuiderzee (6000 mG.) of uit de Noordzee
(18000 mG.)!
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de ]n den tekst aangehaaide, zeer voorzichtig gestelde zinsnede
.ontleend is), dat de waarnemers zelve het volstrekt uog niet als
ze!\ el' hesehouwden, dat het. water in de pulten in gemeenschap
~ou staan n<e~ dst van het 1J: er werd ook. verband opgemerkt
met diJ luchtd1·ukking, in d.ier voege, Lht l.a~:ere putwaterstanden
Hamenvielen met hoogere barometerstanden en omgekeerd.
(') .B. v. N., I 1 .blz. 309.
('i·) Volgens 13. v. N. 1 I, blz. 309, werd het water bij de putboring bij Leiden ((eerst op eene aanmerkelijke diepte hrak.li Daaren~
tegen be•mt eene mededeeling van dan heer D. A. Scbretlim, die
de uitvoering schijnt te hebben geleid, onrler anderen het volgende:
((het water uit eene diepte van ·HHI M, was t!l'IJ,k. en flauw van
.Alvorems tegen de voorafgaande, zoo besliste uitsmaab; op eene diepte v<>.n 76.22 M. was het «voortd·urend .brak
en bit.ten; et' ]s gebleken ((dat het water in d.e bnizen gelijk stond sprakeu, die blijkbaar berusten op zeer weinig f~~it.elijke
met bet buitenwater» (boezemwa!.er?) t.erwijl ~veronderstelcl kan waarnemingen, eenige bedenkingen te maken, wenschen
wordenj d<li het watee in de buis met het buitenwater in vereeniging wij al dadelijk mede te deelen, dat in 1886 te I-Iaarlem (i--1·),
moet komen); (l'e1·handelü!gen K. Inst. v. 1. '1850, ode stuk,
zóó Jicht bij dH Noordzee, op eene diepte van ongeveer
blz. 34 en 36.)
(§) Volgens eene anal-yse, medegedeeld in Verhandelingen, 1J,it~ 47 M. onder AP. water is gevonden, dat voat' het
gegeven dom• de Commissie belast met het rHlT!){la~·digen liEme·P
geologische beschr:Jving en kaart ·uan NP.êie?'land, ·iste deel (1853)
hlz. 140. A<~nnemende, dat de geheele hoeveelheid -v1.m 1220 mG.
(') B. v. N.j l blz. 309. De ;umgehsalde zinsnede volgt uldum' met
chlMr aan 11atrium. gebonden is, komt men tot een lmukenzouL- een hier waggelaten {(dus>> onmiddellijk op de abusieve mededeeling,
gehalte van 2.02 per mille. VoO\' die analyse '\Vi\S slechts eene ge~ dat het water te Gorinchem op '178 M. onder A.P. een keukenzoutringe overgebleven hoeveelbeid water beschikbaar; bij een vroeget' gehai~e ha~ v1m, <<ruim 2 ten lumrler·dl>, hetgeen Llijkens noot (§)·
tijdans .ie boring verricht. onderzoek was gebleken, dat het water van ae vorige kolOm per tnWe moet zijn.
~J..47 grein» (alzoo 3060 mG.) <•:zuiver zeezout op het Ned. pond!)
(f) Notulen IC Jnst, v. L '1859-60, blz. 203 .
.bevatte (Ye'l"handelingen K. Inst. v. I. 1850, 6de stuk, blz .. 33.).
(§) Rnpport dei' Commigsie tot onde·rweke,;an drinkwatet\ blz. 58.
('") Zie B. o. A. 1 blz. 223.
.
(•') Aldaar, blz. 340.
(ff) .Rappo:rt der Oornmissie. tot ondenoek van d1•inkwate·r-,
(t+) Bierbrouwerij van H. Lans en Zoon, Bakenessergrucht bij,
blz. 52-~3; B. v. N., I, blz. 309.
het Spaarne.
j
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brouwen van bier geregeld wordt gebrui~t en sleehts
40 mG. chloor per liter bevat) dus zoogoed als even~
veel als bet naburige duinwater; en al mocht dan ook
heL zoutgehalte aldaat' op grooter·e diepte allengs toenernen ' bijvoorbeeld tot het tienvoud, dan nou zou het
zout aan den smaak niet te bespeuren ("), en dus
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evenmin schadelijli~: zijn (§).
De zeewaten~outen kunnen op drie verschiliende wUzen
ïn het ~~relw{lter komen (+). Vooreerst t ----· waar men

te doen heeft met z.eehMin!dngen, als te Gorinchem,
oYe:n (Vm•handelingen IC Inst . ..;. I.) ·!850j tklc stuk, hlz. 40).
Over hwtsbedoeiden put }eest men echtL1L' in het nH>r2rmnlen illlrlffl~
haalde llappol't der drinlnvatereommirjste {blz. \:Jl)), dat hij do ;,mik ei'~
r:1fflnaderij <daren lnng vnn (,)Oed vv;Jter voon:ien her:, lt », rlnt ochtet•
destijds 4· jrwen ge.] eden (dus eon ldeine 15 j!ll'en na den annlog)
onlwuikbnar wns geworden,
.Dt~ l1oven nrmeldt' gt·enscijfcrs vom· het uit zecwa.tm· of zce-cûiu·

(*) Aangaande de vraag, bij toelk chloorgehalte bet in de Mhmr
voorkoawnde water door een ziltigen ûf' brakken smaak ongeschikt
wordt tot. drinkwatel', loopen de g~gav<:~ns et1nigszit1s uiteen. .
E. A. Parkes 1 .A manw:û of p~·ncticc!l. hyj.}iene, doelt op hh. 57 "an i
den 4den druk eenige opgnven van De Chaumont medo 1 ]:"Jetren'tmde
de hoeveelheden, WfiarbiJ vtwschiilende opgeloste anorganische stoff~,;n vi!'n aflwmsUue c1J1oot•gelwlte 1 waarhij wnter ton namd<m v;m drn
voor een gemiddelden smaal( merkbaar worden; als zoodanigwordt i smaak ongeschikt v,·ordt tot. d!•tmk, schîjnon niet v;m loopns!;ing te
onder anderen vermeld: <t070 mG, cbloor11atrium, 285 mG. chloor~ ûjn op hat watnr uH oruliep.: w0Iputtcn, nhvmu· een hn\l'nldwli.ik
kalium en 7~l5 à 785 mG. chloormagnesium per liter. Ondorstolt hoog chloàgehalie vüGlal het gevolg is ''an ocno vormc:ng.inH mr~t
men nu" dat deze d1·ie eh loruren în het-putwnterin ongeveer deze] (de I za.I~Wfûer uit een vm·m~ildcn bodem, Volgons 11nalyseH , VQJ'l'icht in
onderlinge verhouding als in zeewater aangetroffen worden, dan zou hei laboratorium van professor L W. Gnnnlng, lwn namelijk lJet
men nog als dl'inkhaar kunnen beschouwen: water mei 1050 mG, 1 ch1Qorgeha1te van den inhoud van p:dva;,;tpulten ge:;tnlü wm-thm of!
chloomatriurn, 35 mG, chloorkalium en j 30 mG, ehlootmagnesium, gcmiddelà 5000 mG. per L. (Rctppm·t der Commis.~ iEl lot hd one~
lH:n:atlende te zamen ongeveer 750 mG. chloor per lih:w. Neemt men WfW]Jen of' vooNlN!f!en van een plan ttît reinigi-!1(1' en t•oinli!Jwling
daarentegen aan, dat ai bet chloor met nat.rlum is verhonden, dan 1i van dett bodem en de wr.tieren van Amsle1•dam, 1873, bl:r.. 027 l'n \î-~8.)
wm·dt de .bedoelde grens reeds bereik! bij 650 mG. chloor per liler.
Indien men nit de tultijke wuteranulyscs, · 'IOO!'komonrlu in de
.l!~en verslag, uitg€bracht door de 1stekl<tSIS!lVan.het Kon!nld~k Neder~ Bijlagen
en VIII V<lll bet Happort der CommifiöJÜ tof ondrw:rawk
landsch Instituut over het water van den put op de Noordem1arkt van drinkwnter, diegentJ nfr.ondertj wnarbij Jl1.1\water ten aaml!;n
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te Amsterdam, vermeldt op de een i.' plaats, dat de smaai;. c< :nua:r de ~ van den smaal' en de 11Ïtwendlge eig-enschappen gunsl1g word be·
bevinding van een honderdtal personen goed genoemdlJ werd 1 en op uordcdd l blijkt, dat de hoogste chloorgehalten daarhij bedi'Oi'~i.m:
eene andere plaats: <(de ruime hoel'eelhei.d keukenzout, în verband 1f.H, 178, 170, 183; 190, 202, 20~,, 207, 2i3~ 215, ~70 on 278 mG.
met de geringe hoeveelheid andere t.(:.uten, doet het. bedoelde water 1 pel' .L. (respectievelijk bij de monsters 11°•, ·H, 1.30, SlO 1 2-:'J:j., 129,
voor velen zaut en minder aangenaam smaken I~ (Tijdschrift uoo;· '235, 227, ·193$ 138l 236f 195 cm 5'2.) D\t stemt -vrij wel aveN'en met
de Wis- en iVatuu.rkundïge VfTeten.?chappen, uitgegeven door de eene opgaaf van jlir. mr. dr. Van Hiemsilijk op bh;. 3 • nn hot np bi.:. ·i 5
eer·ste klasse van het Kon, Ned. Instituut, 4rle deel, 1851.; hiz 294 en annge11ualde geschrift, dut een kenkenzonigchnl!o van 300 mG. (dns
2H5.) Dit water, dat dus ongeveer op de grens van drinkbaarbeid een chloorgehaltr} van 182 m[f.) pm· L. moet wor•den nnngonom!'n
schijnt te staan, had volgen!; vijf 'lerschinende ana\yses (.8. o. .A,, als een maximum. v<.<elr goed lllrec.hü.;c.h welwate1', monh~ndil but
bJz. 2H1-221) een chloorgehalte -van 576 à 590 mO. per liter.
woord o;(goedll hier blijkbaar vcrstaan ·worden flls Kuiterlijk ml mw!'
Uiteene tnededeeling in de Deutsche Ba.uzeitung ·1879, blz. 205,. den smaak goed)). Naar Aan1!<irling van dit ecm en rmdM sehijn! mon
blijkt, dat te Sir~Jsu:nd putten 'Vim 55 à 59 M. diepte zijn gemaald, te kunnen rtannernen .. dat een chloorgehaHo vnn 1!:}0 h 2fiil mG. pel'
waarvan het Wll.ter als «vrij goed» woedt beschouwd, terwijt het L. gehouden moet wordel1 voor do grens van rldnkl1anl'!î~lli hij wnlor
287.5 tot 617.7 mG. chloor per liter bevat,
uit niet diepe welputten (plant 7, figuur 5).
Naar aanleiding van een en ander schijnt een chloorgehalte van
(§) Voor onschlldeiijk àrinkw!1tet· wordt dikwijls a!s ei:oeh p:rsilllrl,
ûOO à 700 mG. (plast 7, i\gmn· 5) geho11den te moei. en worden voor dat het chloorgehalte een l1edrug van20u30 of \Yl'l nm $'1 mG, pil!' 1.,
de uiterste grens van drinkbaarheid, terwijl een chloorgehalte Yan niet ma~ oversclwîjden, omdnt eene grootera hocveolh.;;i!l chlont•vor~
omstreeks 400 mG. Yennoodslijk r.a:n alle smaken za! voldoen. Men bindingen, o'l'ere;;nkomstig hot l!uttsto godec!i.o dü vor·igc noot, ht't
1um zic.h trouwens gem~tkkelijk overtuigen, dat dezehoeveelheid (die water verdacht mnHld van verontl•einiginf( mot Z(llnvutw ug r!on
.overeenkomt met ?.én iheelep\\ltje fijn keukenzout op 2.5 a 3 Eter bovengrond, waarin :t.ic.h ldemen vnn smotst.offf:n hnnn(':n hnv1nr1en;
water) geene verandel'ing brengt in den smtulk van het water.
het water onzer hoofdl'ivieren heeft namelijk tot dicht bij de ;.;:.\•. !?;<'.·
Intusschen komen er waarschijnlijk andere omstandigheden bij) wooniijk een chloorgnh;~He van tnsse.!wn 10 on ·i 7 rnG. par :L., eon h>~d l'lti?
die ook bij t'liepe putten invloed hebben op den smaak. Eei1e daarvan dat. niet z"lclen ook bij goed rcgonwntnr wMdt a:::nr.;ol!•of!'HL Hi't
wordt aangeduid in het boven vermelde vorslag over den pul op de spreelü vanzelf, dat dic. Dlsch (ofsehoon èlns volkomen gfimot.ivet;t·d
Noordm·markt te Amsterdam: l~ de groote hoeveelheid. koolztm;· .·die voor ondiepe -..velpulten bgUcn onze zeeprovinciën 1 doch WlHH'!W,tl
dit water bezit, eorrigeert den smaak in zekere ma.te; na koking 1 zeJfu het Yoortrefrelijtte water onzet' duînwntcdoidîngen niot 'l'tl!rloet)
waardoer het koolzuur verdreven wordt, is de zoute smaak toegc. niet de minste beteekcnü; lwr~ft tr:w heootrlöeling v;;n ·wn!et· 1lH diepe
nomen».
putten, we\hn· hüoger chlooqjehalto blijkbnur ~ijn oox-spnmg \H!Oft
vVater uit eert Nortonput in d.en post n{l, 8 beoosten Abcoude. uit d<.> :.;es. Het in dHn tek:;t gestelde: dwt r.out is nint !;CÎ1:alnlijk1

had~ natlat het ijzer was neHrgeslagen, een aangenamen f>maak e~ ars ilet niet aan den smaak te bespeuren i;;;> doelt. natuurlijk :dlüen
een cb1oo:rgehalte 'Jan 333 mG, per L. Ovel' het wate:r uit den in op dit bijv.on(lct•e gevnL
1849 gehoorden put op het Bickerseiland (met een chloorgehalte vun
('t·) De hier vermelde dri~lirlei oorsprong van ht~t ktw1.konzmJt, -~
slechts 245 mG. per 1.) we1·d daarentegen getuigà: «de eerste in- nrtmolijk het in zeein!zinkingan vanouds w:m1 uezirre Zf'f;wnlol' 1 hat
druk i~; zeer &angenaam 1 hnrd en sma1;;:e1ijk; drinkt. men een tijdlang I wnter van brr.tkke bcwzemkrmalen en dnt v,u; diJ ZM zeluc, --· is il'l
met k1eine teugen, dan laat het een ziHigtïn nasmaak op de tong \ eenigazins anderen i'orm oveneens vet'tne1d in .B. 1,, N., blz. 308-HOfl,
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·· van eene m1'n of. '""Jeer
directe gemeenschap.,
of :met een to1~stand als te Amsterdam en te Purmeren d· ~ spra k·e zun
u
ahvu;11' de 'i,V:J.tcrnevende zandlagen bedekt zijn met zooals de viaarnemingen op de Noordermarkt misschien
meet·endeels in zeewatm· bezonken kleilagen, die nooit i kunnen doen vermoeden.
6e!eHenheid hebhen Gehad~ het VUB den mmvana daarin I Met hetrekkinH tot het to~t~emende zoutgehalte rwar
i'Hill"\\lezige zeewater te verliezen 1 is de brem van het I de iÜepie kunnen IW[j verseluilende andere oorzaken
fll.'Oote zoutgehalte niet vei' te zoeken.
I ruedewerken. Vooreerst de wet, dat ligtere :oeh ten
\Vil men echter aannemm:1, dat het zout in het wel~ I drUven op zwaardere; ten andere i3ene verclunmng van
1
water onder Amsterdam nou van elders dan van de het uit zich zelf zoute water met zoet wate1· van elders,
boven het zand lit=mende klei afkomstig is , Jan is aangezien die verdunning met nazRkkend regenwater
het niet noodig 1 die bron jnist in hel IJ te zoeken. vanzelf in de hoo{}ere iat~en meer invloed moet hebben
Nog veel dichterbij vindt men de grru:Jz.tcn van Amsterdam dan in de lagere ('').
en de boezemkanalen wm .4mstellrwd, die destUds reeds,
Het verdient zeer de aandacht, dat :~elfs op de ,q·rootste
evenals nu, ruater bevalten, met wu:;emoea cvenvetJl zottt als diepte, alwaar te Amsterdam hetzoutgehalte bepaald is)
het tvaler uan het toenmalige open l Jen de Zuiderzee Cl De het cijfer ·nog alt{jd bleef belangrijA: bened1m dat van de Zuiderbeantwoording van de vraag, \1\'elken invloed (Üt water' zal 1 zee 1 het IJ en de grachten der îtad (zie plaat 7, figuur 5). Van
hebben op dat van den onder(p'ond, schijnt voor een aroot I eene 11Zeervaterlaagil of dergelijke uitdrukkingen kan er dan
deel afhankelijk van den aard der tusschenlitmende lagen I ook eigenlijk geen sprake 41 n. 'Ievens is het dus wel
en van de meerdere of mindere gelegenheid tot water" 1 zeker, dat er van de eene of andere z~jde een betrekke~
verversehing van die lanen. Indien men nu in aanmerking lijk krachtige verdunne·nde zoetwater-aanvoel' moet \Vezen.
neemt, welk eene enorme dikte klei tusschen de Arnster- Tot deze zelfde conclusie komt men, bij de overwe{:;ing,
damsche grachten en het zand van het. putwater aanwezig dat onder anderen het water van den put.in het Fort beis, kan de cerneenschap tusschen beide niet semakkelijk noorden Purmerend, diep 27 M. onder AP., een zoutgehalte
uenoemd worden i doch dat brakke grachtwater draagt heeft' dat toevallig op verschiliende t\iden door drie
el' aan den anderen kant toe bij~ om Je eenmaal met seheikundigen onderzocht is en steeds nog iets kleiner
.zeewater verzadigde laGen in dien toestand te huuden.
was (35 mG., 24 rnG. en 31 mG. chloor per L.) dan
Hetzelfde eindelijk geldt voor het water der naburige dat van het Amsterdarnsche duinwater. Van wààt· die
zee zelve, indien men de puttea van Amsterdam he~ gertnge hoeveelheid z.out, terwijt het onmiddeHijk nevenschouwt met betrekking tot het !Ji ook hier kan geen liggende boezemkanaal oneindig veel zouter water be~
-- ··~. --~·--··
vat, en ook de polderwateren van de Beemster niet
('') V()lgens Bijlage N. van de .Memorie van Toelichting, behoob .
z~o
tutengewoon veea1 beter zijn? {.!.\
11

remde hij het wets-ontwerp tot droogmaking van het zuidelijk ge·
deelte dm· Zuidm·zeo (Bijlagen tot de llfmdelingen dei' State·nGentH'ao,l, 2de Kamer, zitting ·1870-77, n°. ·i 74), knn he! ch1ooq~ehaite
van h€lt water in. ho! bedoelde ged!3ölte dm· Zuiderzee gesteld worden
on gemiddeld 6000 mG. per L.
· ..
,
_
. ,
.
.
BiJ een m 188D vnn wegc het Geneeskundig ühu!Jstoe:ncht mgasteld ondt:rzoek ii:; buvorHlen 1 dat hHt. water van Amstelland's boezem
overal zout is en meer keukenzout hovot, naarmate men Amsterdam
nadert; voor de Bijleveld word gevonden te Kok-engen 2730 mG.
en te Harmelen 1~~05 rnG. chloor por 1. (Verslag over den toestand
der pto~incic Utrecht in ·1885 1 Bijlage VI} blz. 41.)
Uit de analyses van dr. G. J. Mulder, medeg{ldoeld in de Ver~
httndeling om31' de wate~·en en lucht det• stad Amstet•dam ~ is te
berekenen, U<lt bot chloorgehalte vnn het water in 1825 bedroeg:
in de Zuid<.n'zt:m hij Muiderberg 5624 mG. i in het IJ hij den Schreijers~
toren 52\}1 mG.; in den Amste\ bij het Kalfje benoorden Ouderkerk
5810 mG. per L., en in de Amstm·damsche grachten ongeveer als
d(;i beide laatstvetmelde cijfers.
Op grond van dio gegevens an gelet op de verandnrde waterN
.stantk1mdi ge toe:;! n.nïlen m1 de geregelde inl11ting Vim Zuidet·zce\vater
ta :t.eobu:rg, werden de aan de rechterzijde van figuur 5 van phlnt 7
gestelde cijfers te1· gedachtebepaling M.ngenomen. Sedert.i.s gebleken,
dat daarbij het chloorgehalte v~;~n Amsterdam's grachten on Am.stelland's boezemkanalen nabij Amsterdam ruim hoog is geschat, en
tdtlu.ms n.a eenigen t'ogen niet meer bedn1agt clan 4500 à 2500:mG. per L.

'
...1\an den anderen kant werd in het fort bij Abcoude

op 60 M. onder AP. water met: een chloor()ehal te van.
5180 mG·. gevonden, dat is omstreeks viifmaal grooter! d
dezeuue
1c.J
i an op
(1·tepte te Amster dam .. dat zooveel
l . .
..
,
'
..
! dwhte!' hl1 de zee hat. Nu was echter het water bl]
~------------

e)

NatuurHjk wordt hier regenwater bedoeld., dat niet i 6 Am~
sterdam zelf in den grond trekt. Het water in den boveni_i;rond der
hoofdst~d is gewoonlijk brak en .bevat zelden mindor dan omstreeks
2500 à 3500 mG. c.hloor per I.. (Rapport der Commissie tot het
ont.werpen van een plan tot reiniging~ enz., blz. 929) ; vergelijk.
voorts
de cm·&i.ef gedrukte aanhaling in de volgende noot.
1
I (f) Volgens een sedert ingeste:ld onderzoek van t'l-vee monsterswater, die den 17den October i887 in de nabijheid van het Fortbenoorden Purmerend. werden gesd1ept, is het chloorgehalte in de Beem~·
sterringvaart (Schermerboezem) 2698 mG. en in de Beemster 923 m(}_
per L. Neemt men nu in aanmerking, dateene slappe oplossing van keuN
kenzout 1 gelijk dit water is 1 blijkens proefnemingen van professor Harting (ibU ha/re doo1•zij'[!ing door den bodem ·volstrekt niet~ van haar<
ohloor·natriu.mgehalte varliest!> (B. o. A., blz. 22G i B, v. N., 1
blz. :309)) dan spreekt hHt geringe chloorgehalte van het putwater
(gemiddeld 30 mG. per L.) tegenover de bovenstaande cijfers al
zeer sterk.

NOTA IN VERBAND MET DE VOORGENOMEN PUTBORING N!.BIJ .A.MSTERD.A.Jrl:.

deze putboring bijna reeds van den beginne naar den.

I

2.1

Het zakv1mter van den regen op de duinen stroomt

smaal:\: zout b~vonden i neemt men .~aarbij in aan~ voor ~ngeve:r de helft zeewaarts, en is oorzaak, dat
mm·ktng, dat üet water van den nah~gele[;en Ansstel 1zelfs dwht bu de Noordzee zoetwater-welputten gevon-

(~ehoorende tot. Amste11and' s boezem) in den zomer
met zoo vee] romder zout zal zijn dan de dichter bij
Amsterdam gelegen wateren van dien boezem(*), en dat
er,. biijkens enkele van de grondborinuen in en bij het
genoemde fort, in de nab~jheid van den A.ngste1) onder
de kleilaag, die zeker door dit water doorgesneden
wonlt, niet veel anders volst dan zeeza.ml op diluviaal
.zand, dan is het niet onwaariichijnlijk, dat het zoute
Angstelwater toevalliG juist hier ergens een weg heeft
weten te vinden naar het diep doorgaande zanddiluvimu 1
en dat aldus het watet·, dat van 60 M. onder A.P. werd

I den

worden ; de andere helft stroomt door de met de
communiceerendc:~ zandlas en landwaarts l en
[ zal misschien de oorzaak zijn, onder anderen dat het
I putwatet· te Amsterdam nog niet zouter is, en dat de

l duinen

[ pat in het fort benoorden Purmerend nagenoeg hetzelfde
zoutg:ebalte heeft als bet. duinw~lter. Het reeds vermelde
feit betreffende het water van den in 1886 ffeboorden
put te Haarlem verster·kt die zienswijze l en is tevens
1
1

een bewijs, hoe krachtig ten slotte de zeet' langdurige
zwakke uitloosing van zand kan werken: dat volkomen
zoete water is aangetroffen in dooq)aand zand onder

opsepompt, eigenlijk slech.ts gefiltreerd ,:\ngstelwat.er een voormalisen zeebodem.
was (t).
\iVeHiclu is men derhalve niet ver van de waarheid,
Misschien komt er nog een andere reden bij, en wel I door aan te ner:nen: dat e~.· ook in de diepere lagen
het indrinaen van Zuiderzeewater in het zanddil.uvium twee stroomÎnffen bestaan en St!dert eene lange reeks

op de plaatsen, die daartoe den genuddceh;jksten t.veg optmen, van eeuwen bestaan hebben, De eene, verreweG de
dat is: \Vaar dit zand zonder kleibedekking in den omtrek
1!Mi Muidet·berg onm.iddel1ijk in aa.nl'aking is met zeewater.
Volgt uit het voorgaande genoegzaam, dat de theorie
van. een ,;geheel met zoBumter doortrokken/i ondergrond
in :wo steliigen zin in verschiJlende opzichten niet
doorgaat, wij weerspreken niet 1 dat eene werkinG
van dien aard althans aan de z~jde der Zuiderzee niet

krachtigste, van zoet watr.P:

traande van de duinen
de Zuiderzee; daaronder aan de Zuiderzeekust
een zwakke brakwater-stroom naar b.innen, die zich
aldaar .met het onderste gedeelte van den eerstbedoelden
stroom vermengt. Naar wij rneenen moet hier dus de
conclusie luiden: mn in de diepte zoo lang mogelijk zoet
tvater te houden, moet men ·-·· Vi;\ll wege de duinen

I naar

alleen mogelijk ~ maar zelfs waarschijnlijk is. Overal ) zoo dicht mogelijk nader·en tot de Noordzee (*).
waar het binnenwater beneden AP. staat. is de druk~
Die conclusie heeft tevens nog het voordeel? dat men
hoogte op de ondergrondsche waterkolom binnen kleiner daaraan kan voldoen bij eene ligging nabij de betrekkel\ik
dan huiten, en moet er Jus Zuiderzeewater indringen, zoete (·i·) boezemwa.ter·e~~ !!{W Rijnland; de Amstel bij Onder~
het zij dan veel of weinig. Zelfs is er eerst evenwicht,

kerk za1 minstens allicht 15 macû(f) zooveel $OUt bevatten als

als het listere binnenwater iets hooger staat dan de zee.
Geheel anders is het echter aan. de zijde van de Noord-

--·-··--·-····---

1880-81) blz. 71); de aldaar genoemde cijfers 40 à 50 zijn blijkbaar analoog met den hiar berekenden coëffici~nt 42.
zee,· al waar m de duwen. net water van de kust alt'lJd hooger
(•') B"lJ ne
""
.
de put1)Onng
.
. op. ~d'tepten
se•der~• b"iJ S'l oten Llltg·evoer
1s
staat dan in de •~ee . .Stelt men dit verschil= a en rekent 1 van omstreeks 35 en 48 M. onder AP. werkelijk water g-evonden
1
men, dat hel soortelijk gewicht van het Noordzeewater I met r.en nagenoeg even gering zontgehalte als duinwater. Da~1r~
a
beneden, op ongeveer 5!5 M. onder AP. 1 begint het zoutgehalte
1.0238 is, dan is er op eene diepte van Ö.0288
42 a plotseling grooter te worden; op eene diepte van 200 M. onder AP.
•

•

1

.

•

1

..

=

evenwicht tusschen het zoute buitenwater en het zoete
binnenwater (S); bij 5 M. versebil vv·ordt die diepte dus
reeds meer dan 200 lVI.
-----1*) Sedert word .bevonden, dat. Amstelland's boezem nabij Abcoude,
den 3den September 1887, toen na de zomerdroogte reeds eenige
regen gevallen was 1 een chloorgehalte had van 2177 mG. per I.,
(t) Na het in· de voorgaande noot medegedeelde feit wordt deze
onderstelling minder ·wanrsohijnlijk,
(§) Boven die diepte van 42 a zou dus duinwater zeewaarts vloeien,
daarbenedm1. zou Noordzeewnter landwaarts indringen, een en
ander in gelijken geest als bij de verschijnselen betreffende sluizen,
door den heer J. Ii'. \V, Com·ad medeg-edeeld in de Institnuts~
'Vergadering van den ·t2den April 1881 (Notulen K. Inst. v. I,

is het. putwater hier anderhallmaal zoo zout <lls Zuiderzeewater,
zoodat men thans schîjnt. te moeten lHUJnemen, dal. onder de duinen 1
reeds op minder diepte dan ondersteld werd):>toordzeewatedlinnendringt
(f) Dit cijfer -van 15 werd bij schatting aangenomen, in de ünde:rstelling, dat he,t chloorgehalte van Amstel1and'.s boezem hij OudeJ'kerk
, allicht 4500 à. 5000j en dat van Rijnland's boezem bij Slott:n niet
meer dan 300 à 350 mG. pel· L. zou wezen. Sedert i;; evenwilt
I gebleken 1 dat het eerstgenoemde bedrag vermoedelijk ïn den re[;el
slechts de helft van het endet'stelde is, en dat het iaatstgenoemde
dilarentegen ongeveer 4 maal grooter moest worden aangenomen;
i het verhoudingscijfer van 15 WO!'di dan tot iets minder dan 2 terug~
gebracht. Eene korte opheldering tot verklaring van die verkeerde
I schatting: volgens eene analyse -van wate1·, dat in November ·1825
i in het toenmalige Haarlemmermeer te Sloten werd gescheptl was

I
I
I
I
I

de Haarlemmenneer·rinuvaart hij Sloten. Dat dît vcrschil eeu grootml ÏHvloed ten fFHlSte zal hebben op de
diepe wel waten~n; tlnrnm wij nitH stellir~ he\VCl'en; toch
ka,n er VI!I'schd he-;taan. En al ware <lit niet het gevul~
dan zou men toch al dmle!Uk bij de borinG her voordeel hebben, bij het werl\.Pn met waterspoeliuu minder
zout. watm· tt~ kunnen gebruiken.

De versehiJlende in deze ~Sota bc~!Janddde pun tw1 w

nnderlins verbaml hesehou wende, (~elooven wij, dat de
Post bewesten Sloten vont' eene eet'ste pror.fbori ng de
het

eblooq.';eliali~

hier !lt>stijfl"' :\!Xi mG. per L. (d1•. G. J, Muldor l

Vrwhrmdclinq en:;;, blz. \Hl). 1\lPt het nog op dt: vnrbeü.~rdn wnter--

verversching- van Hijnian1l :;;dwen men te rnogen üiHHHlmen, dat bet
eijfe1· thans iet~ !agor zon zijn dan destijd;;; andere :.malyses V<m
ÏH)I.1Z!'lnWrilcr uit Hijnlan!l t:~chenen dit te hüve~ti;;:-en; zoo de Brou·wer~;va;u•t hij Ovel'vnen wet 20P. rnG. ehlorw prr L (Vc>•hctndr:lingen
IL InHt. v. L 18t)O, ü1la stuk, h!z. 102> ; wo ook de wateren in de
ornstrel;en van Leiderdm·p en Leiden met Rlechts 65 tot 14ï mG.
per L. (nwnstcr·s nos. 49, U2, ti-~. 200 en 201 der Bijlagen VII en
VIH vm hot mm~1·g·enoemdo Happort der drinkwater:commissîo),
In tq;onstelliilg tinarmede i::; thans gt!b!du.'n, dat hel. noordeli;jk
gedeelte van Uijnland':; lloBzmnwntenm in het minst 11iet a!Er e: l1etrok·
kHlijk -web maÎ~ wordon bosdwnwd,

IN. ll () u·l) S () P G· _l-\..,l'E \T AN-

geschiktste plaats mng worden uenormd. Bij vercelijking met Po:;t no 12 beeft dit punt nog het voordeel,
gelegen H! z\jn: verder achter de eerste verdedir,ing:sl~ju
der StellinG (8000 1\:L in plaats van 5000 M.), dichter
bij de feitelijke hoofdkom van Nieu,ver-.Amstel {de
Overtoom) co aan een voor gt·ootete schepen bruikbaar
vaarwater.

J\1oeht de boring hier niet de sewenschte resultaten
opleveren 1 dan schünt als eene tweede plaats in aan~
merking te komen: hetzij Schiphol 1 hetzij het kruitmar,<tzUn de 1800 Hoeden (beoosten Halfweg), welk
laatste punt lwt ·"·oordeel heeft van eene 1igging onmiJJeHijk bij de pm·sleiding der duinwatermaatschapp\i;
de bij de boring te Sioten te verkrijgen getv~vens zulfen
eventueel te zijnex· tijd eene nadere overweging van
die ke.uze gemakkeiijker maken.

Amsterdam, 8 Ju] i 1887.
De Luitenant-Kolonel,
Eerstaanwezend-Ingenieur,
~T. DRABEE.

De Kapitein-fngeuieur ~
\iil.
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BA.Do.N GmJBEN,

rrEN S (J II.AP PELI~TKE

1~IJ'I) SC III~IIfTEN&
(Bew·erkt. door 0" 'vV. vVm.rs, L. K. Inst. I., met mede,Yerking van J. KRA.us, L. K. Inst. I., hoofdzakelijk voor de rubrieken li en III, .J. A. SLlll'l'ER, L. K. Inst. I.) voor de rubriek IV
en S.•L VEENSTR,l, B. L. IC Inst. I., voor de :rubriek YII.)

Aan de op bladz. 38 van den •·orisen jaarn<mg ver-

melde rubrieken zijn nou een tweetal toeGevoe 1sd! zoodat
voorman de wr sprake komende onderwerpen zu11en
worden Gebracht onder eene van de voluende afaee1ingen:
I. 'Watedmuwkunde.

II.
HL
IV.
V.

\-Vegen.
Kunstwerken van weg· en waterbouw.
Burgerlijke bouwkunde.
Inrichting van steden. Heinigina, waterlossing,
waterbezorging en verlichting.
VI. Werken in verband met .landsverdedirring.

VII. Scheepsbouw.
VUL Krachtwerktuigen en arbeidswerktnigen in verband met het houwwezen.
IX. Bomvstoffen.

X. Technologie en nijverheid m verband met het
bou,,rwezen.
XL
XH.
XIII.
XfV.

Elektrotechniek~ telegrafie, telephonie.

Geodesie. landmeten, waterpassen enz,
Meteorologie en hydrologie.
Theoretische beschouwingen.
XV. 'Onderwerpen van a]gemeenen aard.

