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DE ONTWIKKELING VAN DE INZICHTEN IN DE 
GRONDWATER HYDROLOGIE IN NEDERLAND 

ROND DE EEUWWISSELING 
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Van systematisch onder/oek naar het voorkomen en de beweging van grond-
water kan eerst vanal het midden van de vorige eeuw worden gesproken. 
Welisvvaar was men zich sedert het werk \an Pierre Perrault (1608-1680) en 
Edme Mariotte (1620-1684) in het algemecn bevvust geworden van de her-
komst van het grondwater en had men reeds idceen over watervoerende en 
waterscheidende aardlagen. aJsmede van stroming onder invloed van druk-
verschillen, doch het ontbrak aan een algemene conceptie waarbinnen de 
waargenomen fenomenen gepiaatst en verkiaard konden worden. 
In 1856 lormuleert de Franse ingenieur Henri Darcy (1803-1859) de wetma-
tigheid waaraan vvaterstroming door een poreiis medium voldoet,' Deze op 
grond van percolatieproeven aan /andmonsters empirisch vastgestelde wet 
blijkt als een bijzonder geval van de wet van Hagen-Poiseuille (ca 1840) voor 
laminaire stroming door capillaire buizen beschouvvd te kunnen vvorden. Het 
zai echter nog ruim een halve eeuw duren voordat men uit waarnemingen, 
e.xperimenten en theoretische overwegingen een samenhangend beeld ver-
krijgt van het bewegingspatroon en het verloop van stroombanen van het 
grondwater onder verschillende omstandigheden. 
Eerst aan het begin van de 20c eeuw gaat men de analogic herkennen tussen 
een grondwaterstromingsveld en een elektromagnetisch krachtveld. Hier-
door kunnen de waarnemingsresultaten ingepast worden in een meer alge
mene theorie, vvaarvan de stromingswet van Darcy en de continuiteitsvergelij-
king de fundamenten vormen en wordt duidelijk hoe langs mathematisch-
fysische weg grondwaterstromingsvraagstukken kunnen worden opgelost uit 
differentiaalvcrgelijkingen. waarvan de vergelijking van Laplace een bijzon
der geval vormt. In deze tweede fase hebben vooral de Amerikaan CharlesS. 
Slichter (1864-1946) en de Oostenrijker Philipp Forchheimer (1852-1933), 
onafTiankeliJk van elkaar baanbrekend werk verricht. 
In ons land is vooral pionierswerk verricht op het gebied van de duinwater-
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1. H.P.G, Darcy. Lesfonltiine.spuhlii/iics tie la villi-de Diji>n [Pans: V. Dalmont. 1856). 



hydrologie; onderzoek naar de \oeding. de stromingspatronen en de rclatie 
tussen /oct- en zoutgrondwater hebben een belangrijke bijdragegeleverd aan 
de ontwikkeling van het in/icht dal uitcindeliik /ou leiden tot een algemecn 
bruikbarc grondwaterstromingsthcorie. 
In het \ olgende /ullcn we allerecrst enkele \'an die dcnkbcclden en e.xperimen
ten uit de vorige eeuw nagaan, waarbij men /ich in de vcrklaringswijze, 
hoewcl vaak gcbrekkig. trachtte te baseren op algemene fysische principes. 
Vervolgens /ullcn we ingaan op dc discussic die rond de eeuwwisseling met 
betrekking tot de herkomst en de dynamica van het zoete grondwater onder 
de duinen in ons land gevoerd werd. Door het grotebelangvanditwatervoor 
de drinkvvater\oor/iening van de grote steden in het westen van ons land, 
verkregen de/e wetenschappelijkc disputen niet zelden een ongemeen fel 
karaktcr. 

1. Dl-:,\KBEELDE\' RO\n HET MIDDEN VAN DE I9e EEUW 

ArU'sisch wawr 

Het \erschijnsel \an artesische putten heeft uitcraard altijd stcrk tot de 
verbeelding gesproken en het feit dat zowel onder Parijs als I.onden artesisch 
water was aangeboord dat goed drinkwater leverde, deed aan het begin van de 
vorige eeuw de vraag rijzen of ook onder Amsterdam geen artesisch water 
aangetroffen zou kunnen worden. Men hoopt langs deze weg de stad, waar
van het grondwater grotendeels brak of vervuild is. van "versch bronwater te 
voor/ien". Dc Fransman Hericart de Thury, een gezaghebbend deskundige 
op het gebied van artesische putten in die tijd, adviseert om onder Amsterdam 
tot in het krijt te boren en als dat niets oplevert door tc gaan tot in de 
steenkoolformatie.-
De zakenman en amateurfysicus Albertus van Beck (1787-1856)' spreekt in 
1830 naar aanleiding van dit advies de wens uit dat het Gouvernement"wiens 
verlichte ijver reeds zoo dikwerf gcbleken is weldra(zal) beskiiten hieromtrent 
door deskundige personen proefnemingen te doen in het werk stellen...". Ove-
rigens lijkt het Van Beck niet onwaarschijnlijk dat het krijt onder Nederland 
wegduikt onder /ulke dikke lagen tertiaire en alluviale gronden, "dat men 
dezelve bezwaarlijk door boringen zaI kunnen bereiken".-* Hij merkt voorts 
terecht op: 

2. Vgl. S. Blcekrode."Opmerkinpen oxerdcstukken. die bij het Koninklijk Instinuit van 
Ingenieurs /ijn binnengekomen. betrckkelijk eenige putboringen in Nederland. en?.", rtc 
sink (ler Verhamlelingen. Algeineen lerslag van tie werk^iianihcilen en .Wuiilen tier 
Vergaderingen van het Koninklijk Inslinuil van Ingenieurs (1850-1851), p. 100-115. 

.•<. A. van Beek. "Over geboorde putten", Bijdrage tot de naiiiurkundige wetensehappen 
5 (1830). p. 236-265. 

4. De diepste put die tot dan toe volgens Van Beek in ons land was gegraven, was die 
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"Doch be/iiden dit alles, /ie ik de volstrekte nood/akelijkheid niet in om bij het 
daarslellen \an o\ er\ loedige \vatcrge\ ende putten de ki ijllaag tc bcieiken; immers heelt 
dc natiuirkundigc bcschoinving dcr geboorde piillcn ons geleerd, dat het tcr berciking 
\an hcl \ oorgesteldc docl gcnocg/'aam is, in ccne rijkc watervoerende ongelijkliggende 
grond laag tc boren, ucike tiisschcn tuce \oor het water ondoordringbare grond lagen is 
ingesloten ...".•' 

Fen \crklaring \oor het ontstaan \an artesische druk ontleent Van Beek 
(1830) aan dc Franse ingenieur F. Garnier.'' Volgens Garnier is het \erschijn-
sel terug tc voeren op dc v\et \an de communiccrende vaten. waarbij het 
v\ater\ocrende pakket ge\oed v\ordt \anuit een hoger gelcgen terrein en ter 
plaatse \an het artesische bekken aan de bovenzijde wordt afgesloten door 
een ondoorlatendc laag. Bij de afwezigheid van stroming zou dc artesische 
drukhoogtc gelijk zijn aan dc hoogte waarop de water\ocrendc laag aan de 
dag treedt en gcvocd wordt. Drukontlasting. bijvoorbeeld in een dal, zou de 
artesische drukhoogtc daarcntegen doen \crminderen en wel des tc meer 
naarmalc de uitstroming minder weerstand op haar weg onder\indt. We 
hebben hicr dus te maken met de conceptie van een hydrostatischedruk\oort-
planting in een volkomen onsamendrukbaar medium. Het principe van deze. 
op /ich niet oniuiste \crklaringswijze was overigens reeds in 1691 door dc 
Italiaan Bernardino Ramaz/ini (1633-1714) gcgc\en in zijn bock over de 
artesische putten \an Modena" en is waarschijnlijk voor het eerst naar voren 
gebracht door de Arabische filosoof. astronoom en geograaf al BFruni (973-
1048).'̂  Dc tekening vvaarmec Van Beek zijn denkbecld illustreert is in prin
cipe gelijk aan het profiel dat Rama/zini schctst (figuur 1). 
Opmerkelijk is dat naast dit idee van een onsamendrukbaar medium er in 
het begin van de vorige ccuw ook recdsgedachten Iccfdenovcrecnsamendruk-
king van het watervoerende pakket door bclasting. ,). Versluvs (1931) ver-
meldt dat de Fransman D.F.J. Aragoreeds in 1834schreef over het denkbecld 
dat bij sommigen in die tijd hcerstc. namelijk dat artesische druk het gevolg 
zou zijn van het doorbuigen van een alsluitende laag die daardoor een druk 

welkc in 1605 door Pieter E'ntc tc .'\nistcrdani in het Oiidc Manncnhuis tot een dicptcvan 
232 voct werd doorge/et. De/e belangrijke delving, uitgevoerd met het oogmerk om destad 
van goed bronwater te voorzien. le\erde aanvankelijk goed water doch raaktc \an licver-
lede onbruikbaar doordat, naar men veronderstclde. de put verontreinigd werd met brak 
water uit dc bovengrond; dit als gevolg van de gcbrekkige eonstructie van dc putwand. 

5. In 1836 wordt op initiatiet van het Konmklijk Ncdcrlandseh Instiluul voor W'etcn-
schappen ecu poging ondernomen om op de Amstcrdamse Nieuwinarkt een artesische put 
tc slaan. De put geeft helder water, doch men betwijfelt of /ij op den duur voldoendc 
bruikbaar water /al kunnen leveren en op een diepte van 230 voet besluil men het werk tc 
staken. 

6. F. Garnier, Traili' sur les piiiis arit'sieiis (P.ins: Hachelicr. 1826). 
7. B. Rama//ini, De foniiiim imiiinensiiint admiranda scalurigine irat talus ph\sict>-

Intirosiaticus (Mutinae. 1691), 
8. Vgl. A.K. Biswas. Hisitjry D/ Nvdroliigv (Amsterdam. 1970), p. 190-193. 
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Figuur 1 .Artesisch water volgens Van Beck (1830). 

ZOU uitoetenen op het grondwater in het onderliggende aquifer.'' .Arago zelf 
zocht een vcrklaring overigens nicer in de richting van een hvdrostatische 
drukvoortplanting in een bckkcnvormig watervocrend pakket. 

Gi'tiihcwcging In hot i^roni/wawr 

Naast het fenomeen artesisch water heeft ook het vcrschijnsel van periodieke 
grondwalcrbcwcgingcn in putten en bronncn langs kusten en getijdcvvatcren 
reeds vrocg dc aandacht getrokken; in dc oudheid maken onder nicer Strabo. 
Seneca en Plinius er melding van. Ten on/ent vinden we gcgevens bij dc 
l.cidse hooglcraar in de wis- en sterrekunde (en ecrste Inspecteur-Gcneraal 
van de Waterstaat) Johannes Lulofs (1711-1768) in zijn "Inleiding tot ccne 
natuur- en wiskundige beschouvving des aardkloots" (1750). In overeenstem-
ming met dc tot in dc I6e eeuw heersende opvatting dat bronnen en rivieren 
voor een belangrijk deel gevoed zouden worden door een ondergrondse 
watcrstroom vanuit de occaan, wordt ter vcrklaring van de invloed van het 
getij op het grondwater in 't algemecn gedacht aan een afwisselend vol en leeg 
lopen van een ondergronds bekken door vloed- en ebstromingen. Dc denk-
heelden veranderen eerst als in dc 17e eeuw Mariotte en Perrault aantonen dat 

9. I).F.,1. Arago. "Sur Ics puits lores, connus sous le noni de pultsartcsiens. defontames 
artcsiens, ou de lontaines jaillissantes". Bureau ties hmgilutles. Amniaire /niur I'aii. l/<35 
(Paris. IHM). p. 181-258. 
Vgl. .1. Versluvs. "Over den oorsprong van het gcbniik van eenige vaktermcn dcv hydro
logie". /)<• Ingenieur 46 (1931), p. 27-31. 
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de hocv eelheid neerslag meer dan toereikend is om de afvoer van rivieren te 
verzekercn. L.ulof's( 1750) geeft in dit verband als zijn meningdat hij dc theorie 
volgens welkc bronncn via onderaardse wegen vanuit zee gevoed /ouden 
vvorden. allecn kan aanv aarden v oor bronnen die aan eb en vloed onderhevig 
zijn. 
Een van de ecrste beschrijv ingen en verklaringen van getijbewegingen in het 
grondwater in ons land is te vinden bij de reeds eerdcr in verband met 
artesische druk gcnocmdc Van Beek (1830), Deze geeft in navolging van het 
door hem aangehaaldc werk van Garnier een hypothcse welkc aansluit bij zijn 
dcnkbcclden over artesisch water. Hij stelt:'" 

"... (/al) het uitvlocijcndc grondwater noodwendig ccne grootcren tegenstand. ccne 
mcerdcrc \enraging ondervinden, wanneer de zee /eer hoog staat en dus met ccne 
groolerc waterkolom tegen de uitlo/ingsopeningen bij G drukt. dan wanneer de /ce. 
/eer laag /ijnde, bijna geen drukking tegen de/ehe uitoctent; het water/al dus in de buis 
SR van den put veel hooger staan, wanneer de /ee /ich bij den vloed in V, dan wanneer 
dc/clve /ich bij ebbe in E bevindt. ..." (/ic figuur I) 

Van Beck vcronderstclt dus overeenkomstigzijn denkbeelden bctrelfendc het 
ontstaan van artesische druk, een volkomen rigideengesloten systeem waarin 
plaatselijkc drukveranderingen zich onmiddellijk door het gehele systeem 
voortplantcn, Ongevccr een eeuw later /al blijkcn dat bij dergelijke druk-
voortplantingsverschijnselen de samendrukbaarheid van grondlagen vaak 
een belangrijke rol speelt." 

/)(• percolatieproeven van //ciriing 

Een van de eersten. die zich meer systematisch met de ondergrond en het zich 
daarin bevindende water bezig hield en daarover uitvoerig heeft geschreven. 
was P. Harting (figuur 2). Deze medicusen latere hooglcraar in dedierkunde 
te Dtrecht, heeft onder meer een studie gemaakt van de ondergrond van 
Amsterdam. Naast geologisch onderzoek onderwerpt Harting zijn bodem-
monsters ook aan fysische proefnemingen. waaronder percolatieproeven. 
Vcrdcr interpreteert hij gcgevens over dechemischesamenstelling van grond
water en de waterhoogten in putten in een grondwaterbewegingspatroon. Om 
een indruk te geven van de gedachtengang in deze beginperiode van het 
grondwateronderzoek, zullen we bij zijn geschrift uit 1852 overdc bodem van 
Amsterdam en de daarin beschreven hydrologischc proefnemingen vvat uit-
voeriger stilstaan.'- De voornaamste hydrologischc conclusies die hij op 

10. Van Beek. "Over geboorde putten", p. 253 e.v. 
11. Met name het optrcden van aan/ienlijkc bodenidalingen bij de cxploitatie van 

artesische grondwater-bekkens in de Verenigde Statcn. heeft tot dit in/ieht gelcid. 
Vgl. O.E. Mein/er. "Compressibility and elasticity of artesian aquifers". Httmomic (iei>-
lt>gv 23 (1928). p. 263-291. 

12. P. Harting, "De bodem onder Amsterdam ondcr/oeht en beschreven". I'erhan-
delingen Der Eerste Klasse van het Koninklijk Netlerlandseh Insliluul 3 (1852). p. 213 e.v. 
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Figuu r 2 Pct rus Har t ing ( I S 12-1885), 

I -\rthiel Riiksuniversireil. ( Irechlj. 

grond van zijn waarnemingen" trekt /ijn de volgende: 

"Voorccrst. dal er gccne klei is, die in den volstrckten /in ondoordringbaar kan 
gcnoemd worden. daar /elfs die. welke hier de onderste dicr lagen vormt. en enkel 
bestaat uit deeltjes van schier moleculaire fijnheid. toch nog cene /eer merkelijke 
doordringbaarheid voor water be/it", (p. 213) 
"Daaruit (uit de percolatieproeven) volgt, dat men in het algemecn /onder groote lout, 
slellcn kan, dal de hoeveelheid water, die in een gegeven tijdsbcstek door eene kleilaag 
heendringt, in gelijkc verhouding toeneemt of verminderl met dc tocneming of de 
veniiindering van dc hoogte dcr daarop rustende waterkolom." (p. 214) 

Geheel juist is de/e laatste constatering niet. immers de percolaticsnelheid is 
bij vrije uitstroming aan de onderzijde van het monster, evenredig met desom 
van de hoogte van dc op het monster rustende waterkolom (drukhoogtc) en 
de lengte van het monster zelf (plaatshoogte) en omgekeerd evenredig met de 
lengte van het monster; Harting verwaarloost dus de plaatshoogte. Enkele 
jaren later, in 1856. zal de juiste formulering van de wetmatigheid waaraan dit 
stromingsgeval onderhevig is door de Franse ingenieur Henri Darcy worden 
geformuleerd in een van de bijlagen van zijn rapport over de vvatervoorzie-
ning van Dijon (figuur 3).'-' 

13. De percolaticsnelheid werd door Harting bepaald door de tijd te meten die een 
waterkolom op een kleilaag nodig had om te dalen. bijvoorbeeld van 101 cm tot 99 cm; hij 
rekcnde dan met een door/ijging bij een gemiddelde druk van 100 em. 

14. Darcy. l.es foniaines puhliques .Appendice, note D. 

file://-/rthiel
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k-|-(H+e) 

VZ^.'////////////////////////////// 

Figuur 3 Principe van de percolaticproef volgens Darcy (1856) bij uitstroming onder 
atmosferische druk. q = debiel; k = permeabiliteitsfaktor; s = oppciA lak van de 
doorsnede van grondmonster; e = lengte van grondmonster; H = vvaterdruk. 

Ten onrechte meent Harting verder te moeten concluderen dat er een 
maximum dikte van een kleilaag bestaat. atTiankelijk van de samenstclling. 
waarboven de percolatiesnelheid bij gelijkblijvende drukhoogtc niet meer 
afneemt. Hij zegt hierover: "De/e eigenschap, hoe zonderling en onverklaar-
baar zij ook schijnen moge. is door te vele proeven telkens bevestigd. dan dat 
zij betwijfcld zoude kunnen worden". 
Wat dc tocpassing van de resultaten van zijn proeven en waarnemingen 
betreft op de beweging van het water in de ondergrond van Amsterdam het 
volgende. Hij spreekt over een waterkolom van 45 m (het IJ is hierbij 
inbegrepen) die drukt op de "digte kleimergellaag" welke op het diluviale 
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Zand ligt. Deze laag is door de druk samengepcrst en is daardoor minder 
doorlaatbaar dan de monsters die hij heeft beproefd. Maar ook als de 
doorlaatbaarheid tot 110 vermindert. betckent dit toch dat dcdoorlaatbaar-
heid voldoendc groot is om een hoeveelheid water naar de zandlaag te doen 
vioeien. wanneer het daar aanwezige water door oppomping verwijderd 
wordt. Vervolgens berekent Hartingdedoorzijging(in Hollandsckannen per 
bunder), waarbij hij ten onrechte uitgaat van de hydrostatische druk van 45 m 
als de drijvcndc kracht in plaats van het stijghoogteverschil aan weerszijden 
van de "kleimergellaag", die hoogstens enkele meters geweest kan zijn. 
Het is een herhaaldelijk geconstateerd feit. aldus Harting, dat het water in 
diepe putten lager staat dan het open water. De wat wonderlijke vcrklaring 
die Harting hiervoor geeft, heeft hij naar zijn zeggen ontleend aan de medicus 
en hooglcraar in de natuurlijke historic J.G.S. van Breda (1788-1867). 

"..., dat het in den bodem dringendc water eenen /ekeren graad van cohaesie te 
overvvinnen heeft der kleideeltjes. vooral in de hori/ontale rigting, /oodat dcrhalvc de 
kolom water, die in de tot op den bodem der put reikende ij/ercn buis opstijgt, en welke 
in cvenwigt tracht te komen met dc drukking van het buitenwater. dit evcnwigt vroegcr 
bereikt. omdat het ondersteund wordt door de kracht van tegenstand. welke het 
gevolg is der cohaesie. Met anderc woorden: 
indien men die kracht uitdrukt doorm. de drukkende kracht van het buitenwater door r. 
die van dc waterkolom in de put door p. dan is r = p + m." (Harting. p. 229) 

Om de juistheid van deze zienswijze te toctscn nam Harting dc proef met een 
U-vormige buis met in het ene been klei onder een kolom water, terwijl het 
anderc been allecn met water was gevuld. Hij constateert nadat er evenwicht 
is ingctreden. dat het water boven dc 160 cm lange klcikolom 0,9 mm hoger 
staat dan in het anderc been en vcronderstclt dat dit niveauverschil zal 
toenemen met de dikte van de kleilaag. Hij acht deze in onze ogen toch wel 
wat twijfelachtige uitkomst, als een bewijs voor Van Breda's hypothcse. 
In verband met de plannen tot droogmaking van de Zuiderzee, en de bij 
realisering van deze plannen te vervvachten grondwaterstroming (kwelstro-
ming) naar de nieuw te vormen droogmakerijen, doet Harting in 1878 verslag 
van verdereen nauwkeuriger door hem uitgevoerdedoorlatendheidsbepalin-
gen aan grondmonsters uit het Zuiderzeegebied.'^ Voorts onderneemt hij 
proeven met verschillende soorten kunstmatig gesortcerd zand en constateert 
hierbij dat de doorstroomsnelheid toeneemt met een tocneming van deafmc-
tingen in de porien; een resultaat dat in overeenstemming is met de uitkoms-
ten van de proefnemingen van Jean Louis Poiseuille (1799-1869) met capil
laire buisjes."' 

15. P. Harting. "Nieuwc proeven over dc doordringbaarheid van zand en van klei door 
water, en bcschriiving van een /andschifter". Verslagen en Medvdeelingen van tie Ki>-
ninklijke Mederlandsche Akatlemie van H'etenseliappen. A/deling S'aiuurkiinde. 2c reeks 
13 (1878). p. 228-264. 

16. De wet van Poiseuille (1846) beschrijft de laminaire stroming van water door 
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Overzien wc de dcnkbcclden aangaande de beweging van het grondwater in 
de tweede helft van de vorige eeuw, dan kan gcconcludeerd worden dat niende 
wet van Darcy in het laboratorium bij percolatieproeven juist wist toe te 
passcn. doch dat men bij een analyse van actuclc grondwatersituatics in het 
veld vaak geen duidelijk inzicht toonde in dc rclatie tussen stijghoogte'^ en 
energie-toestand van het grondwater in de vorm van bcgrippen als druk
hoogtc en plaatshoogte. Het onibreken van dit in/icht vcrhinderde tc komen 
tot ceil adequate dcfinitic van stijghoogtc en pcrmcabilitcit, /odanig dat de/c 
te/anicn in een wiskundige formulering het stromingsproccs /ouden kunnen 
beschrijven. Bovcndicn ontbrcckt in dc/c periodc volstrekt nog ccn juist idee 
over dc vorm van dc stroomlijncn, dc diepte tot waar de/c in dc ondergrond 
kunnen doordringcn. alsmcdc over de groottc van de grondvvatcrvocding, 

De waierhalans 

Ook met betrekking tot de watcrbalans met ternicn als neerslag, verdamping 
en afstroining heerst aan het cinde van de 19e eeuw nog geen khuirheid. Dc 
eerste pogingen om de verdamping tc bepalen vvorden gevormd door de 
waarnemingen die sedert 1855 op het observatorium van het Koninklijk 
Ncdcrlandseh Meteorologisch Instituut tc Utrecht d o o r d e a a n d c / c instclling 
vcrbondcnlysicus F.W.C. Krccke, met hchulp vanvcrdampingsmctcrsworden 
verricht, De/c verdampingsmeters bcstaan uit cilindcrvormige blikken vaten 
van 0.225 m middellijn en ongevccr gelijke diepte. gepiaatst op palen. om-
strccks 1 m boven de grond, De blikken vaten staan in houten kiiipen. die dc 
dircctc /onncstraling van hun waiuicn moeten kercn. Sedert 1861 worden 
de/e cxpcrimentcn ook in de Haarlcmmcrmcci uitgevoerd. Zowel hier als tc 
L'trccht wordt al .siiel duidelijk dat de/c instrunicntcn tc hogc uitkomsten 
opleveren. Door vergelijking met vaten gepiaatst binnen een in de grond 
ingegraven waterbad toont dc hoofdopzichtcr van dc Haarlcmmermeer. 
ingenieur A. Elink Stcrk (1897 1898) aan."~ dat de verwarming van de 
vvanden de grootstc vcrstoring oplevert. terwijl Prof. C.H.D. Buvs Ballot cr 
reeds eerdcr op had gewezcn dat de vochtighcid van de lucht boven deze 

cirkelvormige. capillaire bui/en. Bij dezelfde stijghoogtegradient en gelijke dichtheid en 
viscositcit is volgens dc/e wet het speeificke debiet evenredig met het kvvadraat van de 
diameter van de buis. Nu is de diameter van porien tussen ronde korrcis evenredig met de 
doorsnede van de korrels /odat verwacht mag worden en dit is ook uit latere proeven 
gcbleken dat dc doorlaatfactor evenredig is met het kwadraat van de poriendiamcter en 
daarmee met het kwadraat van de korreldiameter; vgl, .1. Versluys, Het heginsel tier 
beweging van het grondwater (Amsterdam: Versluys, 1912). 

17. De stijghoogte in een punt is de hoogte tot waar het grondwater in een open buis of 
put vanuit dit punt opstijgt ten op/ichte van een willekeurige gekozen referentievlak. 

18. A. Elink Stark. "Over regen. verdamping en kwel in den Haarlemmcrmcerpoldcr", 
Tijdschrift Koninklijk Insliluul van Ingenieurs, i'erhani/elingen IK'i7-IH9i^. p. 63-72. 
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meters in het algemecn geringer zal zijn dan boven een uitgestrekt waterop-
pervlak in natuurlijke situatic.'' ' 
Tcneinde de verdamping van een al dan niet begrocid oppervlak te bepalen, 
worden op Rijnlands Observatorium te Oudewetering in 1876 lysimeters 
ingericht. Hierbij doet het probleem van het op peil houden van de vochttoe-
stand in dc met aarde gevulde vaten zich al snel gevoelen. Met name als in 
drogc zomcrs water aan de lysimeters moet worden tocgevocgd om dc be-
grociing in Icven te houden, wcvrdcn onvvaarschijnlijke uitkomsten gesigna-
Iceid: het drogc jaar 1893 bijvoorbeeld levcrt een verdamping die de neerslag 
met minstcns 496 mm overtrefti Dit alles is voor Elink Stcrk voldoendc om 
/ich fel tegen dit soort cxpcrimentcn te keren-" en /ich verder op dc water-
balanscn van polders te verlaten. Met deze balansstudics weet hij overigens 
voortreffelijke resultaten te behalen; zijn verdampingscijfers voor polderge-
hieden zijn later nauwelijks verbeterd. 
Al met al kan gesteld worden dat de verdampingsmetingen in de vorige eeuw 
in Europa tot tc hoge uitkomsten Iciddcn. zodanig dat dc verdamping de 
neerslag gemiddcld leek te overtreffen en men zich afvroeg of cr op een anderc 
w ij/c dan via dc regen nog vocht aan de bodem werd tocgevoerd. Zo merkt 
Buys Ballot (1879) ten aanzien van deze mogclijkheid op:'"* 

"En dan dc dauw. Daardoor worden. ook als begroeide grond heel wat ontvangt. de 
vvanden van den regenmeler en den verdampingsmeter te nauwernood bevochtigd. 
Tcrw ijl dus aan den laatsten de daarop volgende verdamping water onttrekt. wordt die 
verdamping door den bodem en door de gewassen met vroeger gevallen dauw bekos-
tigd. Zoo heeft dan die bodem of meer ontvangen dan dc regenmetcr aangaf. of minder 
verloren dan uit de aanwij/ingen van den vcrdanipingsmeler werd opgemaakt". (p. 30) 

Extreniei in /ijn opvatting is dc Duitse gcoloog O. Volger (1877) die de 
condensatic in dc bodem zelfs als dc belangrijkste voedingsbron van het 
grondwater bcschouwt.-' Naast de vcrmcende overtreffing van de regenval 

19. C.H.D. Buvs Ballot. "Hoe /al men de verdampingshoeveelheid bepalen voor pol
ders", i'ersl. en Meiled. Kon. Sed. Akatlemie van Weienschappen. Afd. i\atuurkunde.2e 
reeks 14 (1879), p, 27-51. 

20. "Al vvat hier over verdampingsmetingen ge/egd is. resumerendc komt men tot de 
conclusie dat de gewonc verdampingsmeters /eker niet aangcvcn de verdamping van het 
waiervlak en dat de tegenwoordige Ivsimeter hoogst onnauw keurig aangeeft de verdam
ping van den grond. Wie /ich een eenigs/ins juist begrip wil vormen van hctgeen er in dc 
natuur geschiedt. moet beginnen met /ich van de eijfers, uit de/e instrunicntcn afgelcid, 
volkomen los te maken, /e te vergeten. Zelfs de eenvoudige vraag of er in /eker tijdperk 
nicer of minder is verdampt dan in een ander. beantwoorden /ij telkens verkeerd. Zij 
hebben nooit ietsanders verteld dan hoc groot de verdamping/eker niet is. Maarnog steeds 
vvorden sommigen door hen mislcid en daarom was het noodig hier het bedriegelijkc van 
hun karaktcr aan te tonen. Mogen zij spoedig uit der menschen heugenis verdwijnen". 
(Elink Sterk. Over regen, enz, p, 66), 

21. O, Volger, "Die wissenschaftliche Losungder Wasser—, im besondereQuellentVage 
mit Rucksicht auf die Versorgung dcr Stadte, /eiischrifi des Vereins Deuiseher Ingenieure 
21 (1877), p, 482-502. 



11 

door dc verdamping. zijn de denkbeelden van Volger terug te voeren op het 
feit dat in ccn kuil, waarvan de bodem gelcgen is boven het grondwatervlak, 
ook na ccn regenbui geen toestroming van grondwater wordt waargenomen.. 
Bij gebrek aan een juist inzicht in het capillaire karaktcr van het bodemvocht 
boven de grondwaterspiegel, moet dit in die tijd bcgrijpclijkcrwijs vreemd 
hebben geschenen;-- voor Volger zelfs zo vreemd dat hij besluit om vanenige 
vocding van grondwater door regenval geheel af te zicn. Volger, die zelf 
watcrwinningswerken aanlcgde, gaat zoverdat hij het gevaar van verontreini-
ging van grondwaterwingebieden door inzijging van afvalwater en dergelijke 
nihil acht, en hij durft tc stellen dat met beschenning van waterwingebieden 
en onttrekking van grondwater op groterc afstand van bevolkingscentra de 
gemeenschap nodeloos op kosten wordt gejaagd, 

"Die gan/c gespenstische Vorstcllung, mil wclchcr jet/t so v iclfach die Stadte geiingstigt 
werden, muss vcrschwindcn oder doch wesenllich gemindert werden, und es ist gewiss 
wohltatig. wenn ein solcher ,Alpdruck von der Bevolkerung genommen wird. der freilich 
oft da/u dienen muss, dieselbe /u den weitesten Anstrengungen zu treiben, um zu einer 
Wasserleitung in neuem Style zu gelangen. die vielleicht tiir manchc anderc Zwecke sich 
als nothwendig ergeben mag, zu deren Nothwendigkeil aberdie Lehrc von Eindringen 
der Stadljauche vieltach in hohem Grade missbraucht worden ist", (p. 491) 

Deze extreme condensatietheorie wordt doordcOostenrijksefysicus J. Hann 
(1880) weerlegd via een beschouwing waarmce aangetoond wordt dat een 
dergelijke vochtvorming in de bodem ccn onmogelijk sterke luchtcirculatie 
zou vereisen.-' Toch hebben de idect̂ n van Volger nog lang hun invloed doen 
gclden; in ons land hebben zij bij sommigen gelcid tot een sterke overschatting 
van de grondwatervocding in het duingebicd. 

2. H YDROl.OGIE J A N HET DVIN WA TER 

Het heginsel van Btulon Ghyhen 

In 1887 verschijnt ccn nota van de officieren der genie. J. Drabbe en W. 
Badon Ghyben over de hydrologischc gesteldheid van de omgeving van 
Amsterdam.--' Deze publikatie zal later befaamdheid verkrijgen in verband 
met dc daarin door Badon Ghyben (figuur 4) gelormuleerde theorie betref-

22. Eerst in 1916 wordt door J. Versluys in zijn bekende proefschrift over de capillaire 
werking in de bodem ccn duidelijk en goed gefundeerd beeld geschetst van de principes 
waaraan de vochtbewegingen in de onverzadigde zone onderhevig zijn. {De capillaire 
werkingen in den hoilem. dissertalie Delft: Amsterdam: Versluys. 1916.) 

23. .1. Hann. "Ueber cine neuc Ouellcnthcorie auf meteorologische Basis", Zeiischrl/t d. 
Oesierreichisther Uesellsi liaft Jiir Meietirologie 15 (1880), p. 482 e.v. 

24. J. Drabbe en W. Badon Ghyben. "Nota in verband met de voorgenomen putboring 
nabij Amsterdam", Tijdschrift Koninkliik Insiituut van Ingenieurs. lerliaiulelingen IS88-
lfii<9. p. 8-22, 



Figuur 4 Willem Badon Ghyben (1845-1907). 

(.Archiii Kon. .Miliitiire .iciulcinic. Brctlti). 

fende de verhouding tussen zoet- en zoutwater in dc ondergrond van dc 
duinen. 
Over de verdeling van zoet en zout grondwater in het westen van Nederland 
wordt in deze nota opgemerkt dat de gcoloog W.H.C. Staring en vervolgens 
P, Harting, een algemene tocneming van het zoutgchalte met toencmende 
diepte en een afnemende diepte van het grensvlak tussen zoet en zout 
grondwater in de richting van de kust veronderstelden, Drabbe en Badon 
Ghv ben vinden bij hun onder/oek dit patroon bevestigd en stellen ten aanzien 
van de vcrklaring hiervan door Harting. namelijk dat het zwaardere zoute 
water naar groterc diepte zakt: 

"Met betrekking tot het toencmende /outgehalte naar de diepte kunnen nog verschil
lende anderc oor/aken nicdewerkcn. Voorccrst dc wet, dat ligterc vochten drijven op 
zwaardere: ten andere eene verdunning van het uit /ich /elf/outc water met /oel water 
van elders, aangezien die verdunning met neei/akkcnd rcgenwater vanzcif in de hoogere 
lagen meer invloed moet hebben dan in de lagcre", 

Het voorkomen van zoetwater in de bovenste pleistocene lagen onder Am
sterdam en omgeving zicn zij (evenals Harting) als het gevolg van een zoet-
waterstroom uit de duinen, Aanvoer vanuit de Utrechtse heuvelrug lijkt hen 
minder waarschijnlijk: 

"Misschicn doet de hoogere waterspiegcl in de Gooische en Zeister heuvelrij zijnen 
invloed in dit op/icht tot nabij .Amsterdam gclden, doch waar bekend is, dat onder 
anderen de wel bij Hilvcrsum (prise d'eau der Nieuweramstelsche watcrleiding) slechls 
tot 1 a 2 m boven A.P. stijgt. hebben wij daarin minder verirouwen dan in dc drukking 



13 

van den natuurlijkcn waterloren, die bewesten Haarlem in de breedcen hoogeduinenrij 
gcvonden wordt". 

Op grond van dit inzicht wordt door stellers van de nota in verband met de 
aanleg van een militaire watervoorziening voor de vesting Amsterdam een 
proefboring aanbevolen ten westen van Slotcn. 
Het juiste hydraulische inzicht van Badon Ghyben blijkt uit hctgeen hij stelt 
ten aanzien van het binnendringen van water uit dc Zuiderzee: 

"Overal. waar het binnenvvatcr beneden .A.P. staat. is de drukhoogtc op de onder-
grondsche waterkolom binnen kleiner dan buitcn en moet er dus Zuidcr/eewater 
binnendringen, het zij dan veel of weinig, Zelfs is er eerst evenwicht, als het ligtere 
binnenwatcr lets hooger staat dan dc zee", 

En dan volgt het beroemd geworden beginsel (dat later bekend zal worden als 
het Ghyben-Herzberg principe): 

"Geheel anders is het echter aan dc /ijde van de N'oordzec, alwaar in de duinen het w ater 
aan dc kusi altijd hooger staat dan indezee, Stclt men dit versehil — a en rekent men. dat 
het soortelijk gewicht van het Noord/ccwatci 1.0238 is, dan is cr op eene diepte van 

0,0238 

evenwicht tu,sschen het /oute buitenwater en het /octe binnenwatcr: bij 5 m verschil 
wordt die diepte dus reeds meer dan 2(K) m. 
Boven die diepte van 42a /ou dus duinwater /eewaarts vioeien. daarbencden /on 
Noord/eewater landvvaarts indringen. een en ander in gelijken geest als bij deverschijn-
selcn betreffende sluizen. door den heer J.P.W. Conrad medegedeeld in de Instituuts-
vergadering van den 12den April 1881".-^ 

De Ainsterdamse duinwcnerleiding 

De levering van drinkwater aan Amsterdam vanuit de in 1853 gestichte 
duinwaterwinplaats te Leiduin -verloopt niet volgens wens. Door de sterke 
groei van de vraag kan de Duinwaterleiding Maatschappij niet voldoen aan 
de gewenste hoeveelheden water en men aarzelt om dc winning uit te breiden. 
aangezien men bevreesd is dat het duinterrein zal verzilten. Reeds bij de 
stichting van de duinwaterwinning is men er zich van bewust dat aan de 
duinen niet meer onttrokken kan worden dan er door regen (en zoals som
migen meenden door condensatic) minus verdamping. aangevoerd wordt. 
Door de gemeenteraad wordt een commissie ingesteld die als taakomschrij-
ving meekrijgt; "Een onderzoek in te stellen naar de oorzaken waarom de 
Duinwatermaatschappij niet bij machte is te voldoen aan hare verplichting 

25. Opgemerkt dient te worden dat reccntelijk ontdekt is dat dit principe reeds in 1818 in 
de Verenigde Staten door Joseph DuCommun is geformuleerd, Vgl. C.W. Carlston. "An 
early American statement of the Badon Ghyben-Herzberg principle of static fresh/salt 
water balance", American Journal of Science 261 (1963), p, 88-91, 
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tot levering in deze Gemeente van Duinwater in voldoendc mate voor huise-
lijk gcbruik (artikcl 11 der Concessie) onder ccn drukhoogtc. ovcrcenkomcn-
de met het peil van 20 m -|- A.P.". De commissie. die bestaat uit J.W.H. 
Rutgers van Rozenburg. J. Forster. H.S. van Lennep, Hugo de Vries. N.H. 
Henket en A.W, Mces. doet in 1891 ccn degelijk gefundeerd rapport het ticht 
zicn,-" We tretfen hierin o.a, dc resultaten aan van ccn onderzoek naar het 
neerslagoverschot in het duingebicd, Hiertoe heeft men studie gemaakt van 
neerslagcijfers van v erschillende rond het duingebicd gelcgen regenstations en 
van verdampingscijfers van lysimeters in binnen- en buitenland. alsmcdc van 
verdampingspannen, Deze gcgevens heeft men bewcrkt met de resultaten van 
onderzoek naar de rclatie tussen uit verschillende duingebieden afgevoerde 
hoeveelheden water en veranderingcn in dc grondwaterstand, Dit alles leidt 
tot de conclusie dat gcrekend kan worden met ccn gemiddelde v oeding van 
het duingebicd die ongeveer 409( van de neerslag bedraagt; een bedragdat 
naar de huidige inzichten als een zeer goede benaderinggezien mag worden. 
Over de theorie van Badon Ghvbcn wordt in dit rapport niet gerept; met 
betrekking tot dc vorming en de vorm van het zoetwater-voorkomen onder de 
duinen heeft men slechts vage denkbeelden: 

"Dc ondergrond der duinen komt dus overeen met den bodem. die ook binnenslands 
aanwe/ig is. en die aldaar tot op een diepte van meer dan 100 meter in hoofdzaak uit 
/and bestaat, waarvan dc porien met chloornatrium-houdend, dat is brak water, gevuld 
/ijn. Het eigenlijke grondwater. in de hoogere lagen besloten, heeft dit brakke water 
door hydrostatische drukking tijdcns de duinvorming onilaag verplaatst of zijwaarts 
verdrongen, De overgang vande eene watersoort in de andere geschiedt geleidelijk; tot 
welkc diepte zich hcl /oete water uitstrekt, /oude een stelselmatig onder/oek moeten 
uitwij/en", (p. 58) 

Om de verhanglijn van de grondwaterspiegel en daarmee de stromingsrich-
ting van het grondwater tc bepalen. laat de commissie extra waarnemings-
putten boren. Opmerkelijk is de formule die in het rapport wordt afgelcid om 
de stroming van het grondwater naar de draineerkanalen te berekenen. Deze 
vergelijking die een elliptische grondwaterspiegel suggereert en geldt voor 
horizontale stroming. wordt gegeven in dc vorm (figuur 5): 

^^-1 T 

X = o 
Figuur 5 Hori/ontale grondwaterstroming naar een draineerkanaal. 

26. J.W.H. Rutgers van Rozenburg enz.. Rappt^ri der commissie van onderzoek inzake 
tie duinwaterleiding van Amsterdam (Amsterdam: Stadsdrukkerij. 1891). 
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kch b-

waarin: k = quotient van permeabiliteitsfactor en porienvolume c; 
q = dikte van de watcrschijf die per tijdseenheid wordt afgevoerd; 
y = dikte van het doorstroomdc profiel op afstand x; 
b = y voor x = 0. 

Over de diepte b tot waar dc stroming in dc ondergrond doordringt. heeft men 
weinig voorstelling; gedacht wordt aan enkele meters met een begrenzing 
door een slecht doorlatendc laag of. bij afwezigheid van een dergelijke laag. 
aan ccn afname van de stroomsnelhcid met toencmende diepte. In navolging 
van dc dcnkbcclden van met name de Duitser O. Lucger.-- vcronderstclt men 
dat op zekere diepte de cohaesie van de waterdceltjes en hun adhaesie aan de 
zandkorrels cr oor/aak van zijn dat de stroming ophoudt. Beneden dit 
grensvlak zouden plaatselijkc bewegingen der waterdceltjes om de zandkor
rels een trillende beweging van het grondwater vcroorzaken, welke de voort-
gaande beweging vervangt. Deze. naar de huidige inzichten wat wonderlijk 
klinkende hypothcse. werd ingegeven door het idee dat de stroomlijncn een 
rechtlijnig patroon zouden vormen. zodat de diepte van de drainagebasis ook 
ongeveer de diepte van het doorstroomdc profiel zou moeten vertegenwoor-
digen. Deze verondcrstelling leek bevestigd door het aantreffen van een 
elliptische grondwaterspiegel tussen de kanalen, geheel volgens dc voor hori
zontale stroming geldcnde bovenstaande formule. In wcrkelijkhcid zal in een 
goed-doorlatcnd zandpakket ccn afw ijking van deze vorm door het optrcden 
van gebogen stroomlijncn. slechts aangetroffen worden nabij de kanalen. 
Wel constateerdc de directcur van de Amstcrdamse Watcrleiding J.M.K, 
Pennink, dat het debiet q zoals berekend met bovenstaande formule een 
factor 2 a 3 lager \\'as dan de gemeten toestroming naar de kanalen. Dit zou 
hem uiteindelijk tot de gedachte brengen dat het doorstroomdc profiel aan-
zienlijk dikker moest zijn dan aanvankelijk v crondersteld. en dat dientenge-
volge de stroomlijncn een gebogen vorm mocsten bezitten-** (vgl, fig, 6 en 7), 

Duinwaterwinning e?i verziliing: Amsterdam versus Den Haag 

Ondanks de vele commissies en plannen tot verbetering zullen de problemen 
van de Amstcrdamse watervoorziening zich blijven voortslepen, Zoals reeds 

27, O, Lueger, Theorie der Bewegung des Grundwassers (Stuttgart, 1883). Bekendheid 
verkregen de denkbeelden van Lueger vooral door /ijn handboek: Die H'asserversorgung 
der Siadte {Darrasladt. 1895). 

28. J.M.K. Pennink. "Over de beweging van grondwater". De Ingenieur 20 (1905). p. 
482-492. 
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gc/cgd acht men verdieping van de draineerkanalen niet verantwoord uit 
angst voor ver/ilting. De/e ver/iltingsvrecs. die blijkens ccn brief van ,Ioseph 
Quick Jr, van augustus 1889 aan het gcmeentebestuiir reeds hestond bij het 
bestuur van de oorspronkelijkc Fngelse maatschappij.-'' zal in de komende 
periodc het handclen van de dircctic van de Amstcrdamse watcrleiding be
palen. Verschil in inzicht hieromtrent tussen het lidTh. Stang van decommis-
sic Rutgers van Rozenburg c.s. en dc ovcrige leden. leidt direct al tot het 
uittredcn van Stang uit dc commissie, Ingenieur Stang. die directcur is vande 
Haagsc duinwaterleiding. propageert een winning met diepe draineergale-
rijen zoals bij Den Haag wordt tocgepast. en waarmce uit een kleiner duinge
bicd meer water wordt gcwonnen dan tc leiduin. Stang bascert zich bij zijn 
grote onttrekking op het foutieve denkbecld van de Duitser Volger. dat 
condensatic ccn belangrijke bijdrage aan de vocding van de duinen zou 
leveren. Hij komt /odoende op ccn aanvulling van ca. 750 mm per jaar. 
hctgeen ruim het dubbele is van de werkcHjke vocding. 
Op het 9e Natuur- en Geneeskundig Congres in 1903 /et Stangzijndenkbcel-
den nogcens uiteen onder het motto: "Bij dercgelen die deexploitatic van het 
duin ten behoeve van de Haagsche duinwaterleiding behecrschen. is eene 
verzouting van de watervang eene physische onmogclijkhcid en in dc ecrste 
eeuwen niet te verwachten".'" 
De "regelcn dcr exploitatic" komen hierop necr. dat cr niet meer dan 750 mm 
per jaar wordt onttrokken. en dat men cr/org voor draagt dat de grondwater
spiegel in de /one langs dc kust niet beneden gemiddcld zeeniveau daalt. 
Stang gclooft niet in het Ghyben-Hcr/berg principe van het drijvcndc duin
water. doch vcronderstclt dat de ver/octing van het duingebicd heeft plaats-
gevonden door aanvankelijk menging van zoet- en zoutwater, uiteindelijk 
gevolgd door uitspoeling van het zout tot een diepte waarop zich een ondoor
dringbare kleilaag bev indt. Deze kleilaag vcrhindert tevcns het optrekken van 
zout water uit dc diepte. Op een vraag van ingenieur G.J. Hoogesteger vande 
Amstcrdamse watcrleiding naar de ligging van deze kleilaag. antwoordt 
Stang (wiens betoog samenhangt van ongefundeerde verondcrstellingcn en 
foutief in/icht): "Ik weet niet hoe dicp dc afsliiitende laag ligt. Uit zekere 
kentekenen mccn ik echter te kunnen aflciden dat zij ergens aanwezig is en dat 
is mij voldoendc". 

Diverse plannen worden gemaakt en gedeeltelijk uitgcv oerd om water voor 
Amsterdam voor een deel elders te gaan winnen. Voorlopig wordt de Vccht 
als bron gekozen; dit water wordt via een apart leidingstelsel speciaal als was-

29. Rutgers van Rozenburg enz.. Rapport dcr Commissie bijlage 7. 
30. Th. Stang. "Het verzouten van de Haagsche duinwaterleiding is in de eerste eeuwen 

ondenkbaar". Hamlelingen van het 9e Ncdcrlandseh .\'atuur- en (Seneeskundig Congres 
(1903). p, 427-443, 
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en spoclwatcr gcdistribuccrd. Directcur Pennink voorspelt binnen enkele 
jaren vcrzilting van het duingebicd en dringt vanaf het einde van dcnegentiger 
jaren krachtig en onophoudclijk aan op bcvlociing van dc duinwaterwin
plaats met water uit dc Lck.^' 
Dc dcnkbcclden van Pennink waren in principe juist. doch hij overschatte de 
snelheid waarmce het zoute water zou worden aangetrokken. Bij de verde-
diging van zijn idceen vindt hij Stang tegenover zich. die ondanks dc diepe en 
sterke onttrekking nog geen vcrzilting in zijn Haagsc duinwaterwinplaats 
bespeurt.'" Het succes vande Haagsc watervoorzieningdoet de Amstcrdamse 
gemeenteraad bcsluiten om Stang advies te vragen. Dit alles leidt tot strubbe-
lingcn in dc gemeenteraad en een slepend conflict tussen het gcmecntebestuur 
en Pennink.'- In 1914 publicccrt Pennink zijn bekende verzoutingsrapport, 
waarin hij het begin van dc vcrzilting van de duinwaterwinplaats aantoont." 
De gemeente wil echter niet ovcrgaan tot bcvlociing ondanks het feit dat ook 
het Rijksburcau voor Drinkvvatervoor/iening de oplossing van Pennink 
krachtig stcunt. Uiteindelijk lopen de tcgenstellingen in 1916 uit op het 
(cervol) ontslag van de even bckwame als onbuigzame Pennink. 

31. .I.M.K. Pennink, Rapport overdc verbetering tier watcrvttorzicning van .Amsterdam 
(.Amsleidaiii: Stadsdrukkerij, 1901), 
Met de intiltratie van oppervlaktewater in het duingebicd zou eerst in 1940 worden 
begonnen. 

32. Illustratief voor de toon der discu.ssie in die tijd is hctgeen Pennink over Stang 
opmerkt in zijn: Advies van den directcur der Gemeente Waterleidingen aan Heren 
Burgemeestcr en Wethouders van .Amsterdam op hcl rapport aan de Coitimissic van 
Bijsuind, enz uiigebraiht iloor den Heer Th. .SVOT;,!,' (Amsterdam. 1907). waarin hij het 
advies van Stang op scherpzinnige wijze bestrijdt: 

"Geloof in eigen voorlreffelijkheid vomit voor den rapportcur(Stang)de aanleiding tot 
de opdracht, die hij tenslotte een vereerende noemt, en het zij hem oprecht tocge-
wenscht, dat hij dat geloof, zij "t ook geheel ten onrechte, behouden mag. want het 
verlies daarvan brengt hem stellig noodlottigerwijze tot ongeloof aan zichzelf, alzoo tot 
een vreesclijken toestand. 
Hoc gaarne de adviseur (Pennink) hem zoo icts hadde bespaard, is zulks toch onmoge
lijk omdat die voortreftelijkhcid niet bestaat, terwijl dat geloof in eigen-schijn-voortref-
felijkheid hem als rapporteur den weg nog meer heeft verbijsterd. 
In het derde gedeelte van dit advies zal in bijzonderheden worden aangetoond, dat de 
gewaande voortreflelijkheid slechts in een aaneenschakeling van holle /innen bestaat, 
terwijl reeds in het eerste gedeelte de juiste, doch door den rapporteur verzaakte 
begin,selen, op grond van principiecle waarheden, aangewezen zijn", 

En hij besluit: 
"Nooit of nimmer zal het bestuur der Gemeente Amsterdam de verantwoordelijkheid 
op zich mogen nemen om op dergelijke miserabelegrondslageneenig besluit, welke dan 
ook, te baseren", 

33. J.M.K. Pennink, Verzoutingsrapport. Rapporl omlrenl het stijgen van het zoute 
water, het toenemen van het chlot>rgchalte van het duinwater en het vermimleren van ilen 
zoetwatcr-voorraad in tie t/uinwaierwinplaats (Amsterdam. 1914). 
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Herkomst van het duinwater in discussie 

Over bet denkbecld dat ccn belangrijk deel van dc aanvulling van het 
grondwater in dc duinen op rekening van condensatic geschreven /ou moeten 
vvorden. maakten wc in de vorige paragraaf reeds melding. Ter toctsing van 
onder nicer de/c hypothcse vvorden in het .Amstcrdamse vvatervvingebied te 
Leiduin verschillende Ivsimeters gepiaatst. waarvan ccn onder ccn afdak. De 
niet afgedekte lysimeters geven een percolatie tc /ien die ca 609^ van dc 
neerslag bedraagt. terwijl die onder het afdak in hcl geheel geen pcrcolatic-
watcr oplevert. 

Het door Badon Ghyben in 1887 gefbrmuleerde principe over het op zoutwa
ter drijvcndc zoete duinwater blijlt aanvankelijk onopgemerkt of wordt niet 
op z"n waardegeschat. Eerst als in 1901 Bauiath .A. Her/berg'-* dit denkbecld 
naar aanleiding van zijn onderzoek op het Duitse Noord/ce-eiland Norder-
ney opnicuvv naar voren brengt wordt dc bclangstcUing voor dit fenomeen 

Figuur 6 Bewegingspatroon van het grondwater onder de duinen volgens Ribbius (1903/ 
1904). 

.34. A. Herzberg. "Die Wasserversorgung einiger Nordseebader". Journal fiir Gashe-
leuchtung unti IVasscrverstirgung 44 (1901). p. 815-819; p. 842-844. Eerder had Herzberg 
zijn zienswijze geuit in een ongepubhceerd rapport: Gutachten fiir die Regierung in .Aurich 
(1886). 



19 

gewckt. Aanvankelijk heerst bij sommigen cnigetwijfel overdc juistheid van 
deze theorie. met name omdat verschillende feiten niet met het beginsel in 
overeenstemming Icken te zijn; zo wordt veelal de grootstc diepte van het 
zoetwatcrlichaam niet onder de hoogste duinen aangetroffen. Het is de 
directcur van de Delftse watcrleiding ingenieur C.P.E. Ribbius die in 1903 als 
eerste in geschrift wijst op het dynamisch karakter van het zoct-zout even
wicht. waarmce hij tevcns de vaak aangetrolTcn asymmetrische vorm van de 
zoet-vvatcrlens ten opzichlc van de duintopografie weet te verklaren.''^ De 
gebogen stroomlijncn die hij in zijn doorsneden schetst (figuur 6) brengen 
hem echter in conflict met de gezaghebbende hypothcse van laieger,-" en hij 
stelt voorzichtig: 

"Het ligt niet in onze bedocling de verniclde theorie aan kritiek te ondcrwerpen of haar 
geldigheid in het algemecn in Iwijfcl te trekken: wel meenen wij er hier op te moeten 
w ijzen. dat bij haar tocpassing op het duineiland met de bijzondere daarbij optredende 
omstandigheden dient rekening gehouden". 

Pennink f 1905) zal via vcldvvaarncmingcn en modelproeven dit gebogen ver
loop van de stroomlijncn proefondervindelijk aantonen.-" 
Nog niet iedereen is echter overtuigd; het idee dat zoet water in staat zou zijn 
om het soortelijk zwaardere zoute water te verdringen, lijkt in tegenspraak 
met de ervaring en het gezond verstand. Het is met name de gcoloog en 
mijnbouwkundige R.D.M. Verbcek (1905) die dc theorie van het drijvende 
duinwater bestrijdt en de herkomst van het zoete duinwater zoekt in de hogere 
gronden van de Utrechtse heuvelrug. de Veluwe en of in Zuid Limburg, van 
waaruit het als artesisch water naar het duingebicd zou stromen.''' Gedurende 
meer dan 20 jaar bestookt Verbeck grondwaterdeskundigen, gemeenteraads-
Icden en politici met brieven. ingczonden stukken en brochures, waarbij hij 
met name Pennink en directcur Publieke Werkcn, ingenieur J. van Hasselt 
verwijt dat zij de gemeenschap op kosten jagcn met hun dure plannen voor 
irrigatie van deduinen met rivierwatcrofonttrekkingvan water elders, terwijl 
er een onuitputtelijke stroom zoet water onder dc duinen voorhanden is. 
Gezien de politieke implicaties die zijn optrcden heeft gehad, zullen we bij de 
kwestie Verbeek wat uitvoeriger stilstaan. 
Verbeck bascert zijn hypothcse over het voorkomen van artesisch water aan 
de kust op het feit dat herhaaldelijk dicp duinwater wordt aangeboord. dat in 
de filterbuis opstijgt tot boven het niveau van het omringende ondiepe water. 
Verbeek's denkbeelden worden met name door Pennink, Van Hasselt en de 
Amstcrdamse hooglcraar in de geologic Eug. Dubois bestreden; zij betogen 

35. C.P.E. Ribbius, "De duinwatertheorie in verband metdeverdeelingvan het zoete en 
zoute water in den ondergrond onzer zeeduinen". De Ingenieur 18 (1903), p, 244-248 en 
idem 19(1904). p, 71-77, 

36, R.D,M, Verbeek, Artesisch drinkwater voor Amsterdam en 's-Gravenhage (Haar
lem: Erven Bohn. 1905), 



D R A I N E E R I N G V A N H E T B n 0 (.; K .\ N A A L. 

\V .\ T K t! B E W E G I N G IN D E N L' 0 li E M. 

P r; o E V E N i; 0 0 a K .\ N A A L Z I; I ti r; i N n R. 

o 

mMmMf^s^mMmMiSs^mmmMsmmMmmMM/, 
De eijfers rechts van de filters geven de stijg-hoogten aan in de peilhuizen op 10 SepteniVjer lOO'i. 
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Figuur 7 Grondwaterbeweging rond een draineerkanaal volgens stijghoogte-waarnemingen in het veld (naar Pennink. 1905). 
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dat water met "artesische" eigenschappen kan ontstaan door stroming in ccn 
doorlatend pakket waarin zich ook minder-doorlatende horizontcn bevinden. 
Zo toont Pennink door metingen in het veld aan dat grondwater, dat in een 
verticaal vlak, radiaal naar ccn draineerkanaal stroomt. rond het kanaal een 
tocneming van de stijghoogte met de diepte te zien kan gev en als gevolg van de 
opwaarts gerichtc stroming (figuur 7).̂ ** Dit nu ziet Verbeek juist als een 
bewijs voor de aanwe/ighcid van artesisch water. Hij stelt,'' — en daarmee 
toont hij zijn gebrek aan fundamentclc kennis van de grondwaterdynamica: 

"Ware de observatie van den Heer Pennink juist, men behoefde vanuit een schip maar 
een buis, dicp gcnoeg, in verticale stand, in zee te laten afdalen om daaruit ccn fontcin te 
zien opspringen, De Heer Pennink ware dan ontdekkcr van eene nieuwe, tot daartoc 
onbekende en zeker uiterst belangwekkende natuurkracht geweest". (p. 36) 

Ook als uit de zeer talrijke stijghoogtcwaarncmingen die vervolgens in de 
duinen verricht worden blijkt. dat het duinwater zowel in oostelijke als 
westelijke richting afstroomt en er geen sprake is van een stijghoogtegradient 
van de hogere gronden in de richting van dc duinen. geeft Verbcek zich niet 
gcwonnen en voert ten onrechte aan, dat de kleilaag waarop het duinwater 
ondergronds afstroomt een oost-west helling bezit. zodat het water zich 
ondanks een oostwaarts gerichtc stijghoogtegradient. in westelijke richting 
zal bewegen. 
Ondanks het feit dat de argumenten tegen zijn denkbeelden met een groeiend 
aantal waarnemingen worden gcstaafd. blijft Verbeek, die overigens ccn zeer 
verdienstelijk gcoloog is geweest. doorgaan met zijn acties. Nog in 1921, als 
reeds zeer veel onderzoek in dc duinen heeft plaats gehad"* en geen deskun
dige meertwijfelt aan de herkomst van het duinwater, vraagt de Minister van 
Arbcid, op aandringen van de Eerste Kamer. hierover advies aan de Konink-
lijke Akademie van Wetenschappen; dit naar aanleiding van een verzoek van 
grondeigenaren, die bedreigd worden met onteigening van hun duinterrein 
ten behoeve van de uitbreiding van de Haagsc duinwaterleiding. om een 
buitenlandse deskundige een onderzoek te laten instellen naar eventuele 
aanwezigheid van artesisch water. Zij hopen zo te kunnen aantonen dat 
uitbreiding van het waterwingebied overbodig is. De vraag wordt als volgt 
geformuleerd: 

"Is dat uit grooter diepte aangeboorde zoete water, even als het vroeger in de draineer
kanalen opgevangene. als zakwater tc beschouwen, hetwelk niet onder druk verkeert en 
uit in de nabijheid van de vang gevallen regen afkomstig is, of is het artesisch water, dat 
wil zeggen onder hydrostatischen druk verkccrend water, hetwelk niet van in de 

37. R.D.M. Verbeek. Nog eens tie .Amsterdamsche Drinkwatervoorziening C.s-Graven-
hage. 1913). 

38. J. van Oldenborgh. "Mededeelingen omtrent de uitkomsten van door het Rijksbu
rcau voor Drinkwatervoorziening ingestelde geo-hydrologische onderzoekingen in ver
schillende duingebieden", De Ingenieur 31 (1916), p, 458-467 en p. 474-498. 
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nabijheid van het punt van aanboring gevallen regen afkomstig is, maar van elders, 
onder den grond, naar het punt van aanboring viocit of gedrukt (geperst) wordt''" 

De hoogleraren in de geologic. G,A,F, Molengraaff en Eug, Dubois brengen 
hierop — in datzclfde jaar - een pre-advies uit waarin zij de opvatting van 
Verbeek verwerpen."' De Akademie necmt dit advies over,^" 

Uitbreiding van de inzichten in de grondwaterdynamica: Pennink en Bar
ges ins 

In de jaren dat Pennink (figuur 8) directcur is van de Amstcrdamse watcrlei
ding wordt door zijn baanbrekend werk het inzicht in dc beweging van het 
grondwater, met name met betrekking tot het duingebicd, aanzienlijk ver-
groot en de tocpassing daarvan op ccn wctenschappelijk niveau verheven, 
In 1904cn 1905 houdt PenninkvoordrachtenvoorhctKoninklijk Instituutvan 
Ingenieurs, waarbij hij de resultaten toont van ccn groot aantal stromings-
proeven in spleetmodellcn;-'' zowel de beweging van het grondwater in de 
omgeving van een draineerkanaal als de v erplaatsing van het grensvlak tussen 
zoet- en zoutwater bij wateronttrckking worden hierin schitterend weergege-
ven (figuur 9). Deze proeven bevestigen op fraaic wijze het resultaat van de 
eerder door Pennink in het veld verrichte waarnemingen van stijghoogten op 
verschillende diepten rond een draineerkanaal (figuur 7), Deze toonden een 
tocneming v an de stijghoogtc met de diepte, hctgeen impliceert dat cr in een 
verticaal een radiale stroming naar het kanaal plaatsvindt, waarbij de stroom-

39. G.A.F. Molengraaff en Eug. Dubois, "Prae-advies over de vraag van den Minister 
van Arbeid waaraan de aanwezigheid van artesisch grondwater in de duingronden te 
dan ken is", I'ersl. en Mctled. Kon. Ned. Akademie v. H'elenschappen 30(1921), p. 208-215. 

40. Op een voordracht. gehouden voor het Vlaamsch Natuur-, Wis- en Geneeskundig 
Congres te Brugge in 1922 verdedigt Verbeek nog eens zijn inzichten. Aan het slot verzucht 
hij: 

"Het gevolg is dat het publiek in Nederland mij ongelijk geeft, speciaal ook naar 
aanleiding van de uitspraak van de Koninklijke .Akademie van Wetenschappen, van de 
Eerste Kamer der Staaten Generaal. en van de Regeering die mij, bij monde van den 
Minister van Arbcid een verwijt er van maakt. dat ik mij het recht aanmatigde van 
meening te mogen verschillen met alle overige deskundigen in den lande. waaronder er 
zijn die eene wereldreputatie genieten! Daarbij werd een verwijt ook gericht tot de 
Eerste Kamer der Staaten Generaal, dat deze door mij een ogenblik zich van de wijs had 
laten brengen en zich had laten mengen in eene wetenschappelijkc quaestie", 

(R.D,M, Verbeek, Eenige mededeelingen timtreni het voorkomen van artesisch water in 
Nederland, referaat. 16 p.). 

41. J.M.K. Pennink, "De prise d'eau der Amsterdamsche duinwaterleiding". De Inge
nieur 19 (1904). p. 213-223. Idem "Over de beweging van grondwater", De Ingenieur 20 
(1905). p. 482-492. Vgl. ook idem. Uitkomsten van een onderzoek, verricht in de jaren 1904 
en 1905. naar de vorm der .stroombanen van grtmdwaier, zich bewegend in zuiver zand 
(Amsterdam. 1915). 
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Figuur 8 Johan M.K. Pennink (1853-1936). 
(A rchief Genieentewaierleidingcn. ,4 msterdam). 
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Figuur 9 Modelproeven van Pennink (1905). 

lijnen tot op grotere diepten doordingen en onder het kanaal een opwaartse 
richting bezitten. 
Dit werk, dat ook internationaal grote bekendheid verkrijgt. wordt in 1906 
door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs bekroond met de Conrad-
penning; tot groot ongenoegen van Verbeek. die hierop het bestuur van het 
Koninklijk Instituut om opheldering vraagt. welke hij overigens niet krijgt. 
In 1912 publiceert de fysicus A.H. Borgesius als vervolg op het werk van 
Pennink, een belangwekkende theoretische studie over het patroon van 
stroomlijncn en cquipotentiaalvlakkcn in de omgeving van bronnen.-*- Met 
behulp van de analogic tussen ccn magnetisch krachtveld en een grondwater 
potentiaal veld (een analogic waarop H.S. Hele-Shaw en A. Hay eerder 
hadden gewezcn),^' geeft Borgesius een veralgcmening van de door Pennink 

42. A.H. Borgesius, "Grondwaterbeweging in de omgeving van bronnen". De Ingenieur 
27 (1912). p. 995-1008. 

43. H.S. Hele-Shaw and A. Hay. "Lines of induction in an magnetic field". Phdoso-
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gepleegde beschouw ingen en introduccert procedures als superpositie. spiege-
ling en refractie op schcidingsvlakkcn, zodat nicer ingewikkelde grondwater-
stromingsproblemen mathematisch hanteerbaar worden. Borgesius is hier-
mee dc eerste die dc richtingsverandcring van stroomlijncn aan het grensvlak 
van twee grondsoorten aantoont en mathematisch formuleert. Later zal deze 
brekingswet. die analoog is aan de brekingswet van Snellius. aan dc grote 
Oostenrijkse hydraulicus Ph. Forchheimer worden toegeschreven. 
Ten onrechte concludeert Borgesius echter op grond van zijn theoretisch 
ontwikkelde stroomlijnpatronen dat bij het Haagsc duinwaterwinsysteem 
van in strangen gelcgde ondiepe bronnen. rechtstrcckse vcrzilting welhaast 
uitgesloten is. Uit deze opmerking blijkt wel dat ook toen dc strijd tussen de 
"Amstcrdamse School" en de"Haagse School" over het verziltingsgevaar nog 
niet was uitgewoed. In het licht van deze controverse moet waarschijnlijk de 
snierende opmerking worden gelezen. die Borgesius aan het begin van zijn 
artikcl aan het adresvan Pennink en Van Hasselt meent tc moeten maken. Hij 
kleinccrt dc prestaties van Pennink door zijn verw ondering uit te sprcken o\ er 
het feit dat Pennink dc "hoogst zonderlinge. tegen alle begrip en ervaring 
ingaande" thcorieen van Lueger heeft bestreden en dus ernstig heeft genomen; 
en over het feit dat Pennink in 190.'' nog dacht aan rechtc stroomlijncn in de 
buurt van draineerkanalen. Voorts merkt hij op dat de proeven van Pennink 
uit 1904 1905 weliswaar instructicf zijn. doch dat dergelijke proeven eerder 
reeds door Hele-Shaw en Hay waren verricht.^•' 

Gcprikkeld door de aanmatigende toon van Borgesius schrijft Van Hasselt 
een weerwoord,"'^ waarin hij Borgesius terecht aanv alt op het feit dat deze zich 
niet voldoendc rekenschap geeft van de feitelijke situatie in de ondergrond en 
daardoor op grond van zijn theoretische studie, die hij overigens van grote 
waarde acht, tot onjuiste uitspraken komt met betrekking tot het werkelijke 
stromingspatroon en het verziltingsgevaar. Immers wanneer men in Den 
Haag meer water aan het duingebicd onttrekt dan er aan vocding door 
neerslag bij komt, moet op den duur vcrzilting wel optreden. Van Hasselt 
besluit zijn artikcl met op te merken dat het vraagstuk door de vele factoren 
die in beschouwing moeten worden genomen, zeer mocilijk tot ccn oplossing 
te brengen zal zijn. "Maar ik zoude de hoop niet willen opgeven om tot een 

phical Transaciitins. Roval StHiety I.ondtm A195 (1901), p. 303-327. 
Omgekeerd had Maxwell in dezestiger jaren vande 19e eeuw bij zijn onderzoekingen op het 
gebied van elektrische velden gebruik gemaakt van de mathematische analogic tussen 
elektrostatica en hydrodynamica door een elektrisch veld te vergelijken met het stromings-
veld van een niet-samendrukbare. gewichtsloze vloeistof in een medium dat een weerstand 
biedt. evenredig aan de snelheid van de vloeistof, 

44, 0,a. H.S. Hele-Shaw, "Stream-line motion of a viscous film". Report 6Slh Meeting 
of the British Associaiitm for the .Advancement of Science (1899). p. 136-142. 

45. J. van Hasselt, "Grondwaterbeweging in de omgeving van bronnen", De Ingenieur 
28 (1913), p, .347-350, 
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oplossing te komen. wanneer mannen als Dr Borgesius daartoc willen mede-
wcrken. al zal dat wel niet dadelijk tot het gewenschtc resultaat leiden". 
In datzclfde jaar verschijnt van de hand van Professor HA. Lorenz een 
aanvulling op het werk van Borgesius. waarvan hij blijkens een voctnoot het 
manuscript had doorgelezen en dat kennelijk zijn instcmming genoot.-*'' Lo
renz zet nog eens duidelijk uiteen welke fysische beginselen aan de grond-
watcrstromingstheorie ten grondslag liggen en toont hoe door combinatie 
van de stromingsvergelijkingen volgens Darcy en de continu'itcitsvoorwaarde 
een differentiaalvergelijking voor het stromingsproccs wordt gevonden. die 
voor stationaire en isotrope omstandigheden overeenkomt met dc verge
lijking van Laplace."' 
Voorts geeft hij een interessante beschouwing over het optrekken van het 
zoutfront in verband met dedieptcliggingvande winningsmiddelen. Hicrmee 
wordt aan dc kwalitatieve redenering van Van Hassch een degelijke kvvanti-
tatieve basis verschaft. Aangetoond wordt dat de mate, waarin het zoutfront 
wordt opgetrokken als gevolg van een verlaging van de grondwaterspiegel 
boven een drainecrbuis, toeneemt naarmate deze drain verder beneden de 
grondwaterspiegel is gelcgen. Lorenz merkt tot slot op: "Het behoeft nauwe
lijks gezegd te worden dat, wanneer men langzamcrhand het zoetwater-
bekken wegpompt. de grens zoct-zout stijgt". Met dit artikcl schaart hij zich 
kennelijk. zonder overigens aan de voorgaande discussies te refereren, aan de 
zijde van Pennink en Van Hasselt. 
Het lijkt of met dit. voor zover bekend enige geschrift van de grote fysicus 
Lorenz op het gebied van de grondwaterhydrologie, gelijk een periodc van 

46. H A . Lorenz. "Grondwaterbeweging in de nabijheid van bronnen", De Ingenieur 28 
(1913). p. 24-26. 

47. Uit de stromingsvergelijking volgens Darcy: 
&0 Sep Stp 

u = - k ^ V = - k ^ w = -k — 
6 X 6 y S z 

waarin u. v en w de componenten van de stroomdichtheid zijn als gevolg van de gradient 
van de stijghoogtc o, en uil de continuiteitsvoorwaarde 

&u Sv ^'^' - n 
6x 6y 6z 

volgt de bekende vergelijking van Laplace: 
6^0 S^tp b'(t>. 

Op de geldigheid van de Laplace vergelijking voor grondwaterstroming was eerder gewezen 
door Ph. Forchheimer en C.S. Slichter. Mogelijk waren Borgesius en Lorenz op de hoogte 
van het werk van Forchheimer: Pennink c.s. zullen. zeker in de voorafgaande jaren. geen 
kennis hebben gehad van deze theoretische inzichten. Vgl. Ph. Forchheimer. "Ober die 
Ergiebigkeit von Brunnen-Anlagen und Sickerschlitzen". Zeitschrifl der Archiiekten- und 
Ingenieur-Verein 32 (1886), p, 539-564, C,S, Slichter. "Theoretical Investigations of the 
motion of groundwaters". Nineteenth annual report of the U.S. Geological Survey, part 2 
(1899), p. 295-384. 
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speculatie en wetenschappelijkc conflicten wordt afgesloten. De discussie in 
de hiernavolgende periodc wordt zakelijkcr, niet in het minst doordat ma
thematische formuleringen in de plaats komen van uitgebreide verbalc rede-
neringen; de hydrologie is met een degelijke theoretische basis op een wcten
schappelijk niveau gekomen. 


