Profielen van het Mallegat en geologische profielen aan de Pr. Hendrikkade in Katwijk
D. Parlevliet , D. van der Kooy , mei 2003
Een bouwput tussen de Pr. Hendrikkade en de Tramstraat doorsneed het voormalige Mallegat, het eerste
uitwateringskanaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland dat van de Rijn naar de zee liep. De profielen
hiervan en enkele geologische profielen in de bouwput zijn opgemeten door D. van der Kooij en D. Parlevliet
op 17, 18 en 22 februari 2003 met de welwillende toestemming van Van Rijn bouw. Op 18 januari zijn de
werkzaamheden door de VLOK, de lokale TV, gefilmd.

Geologische profielen
- In de tabellen staan de afstanden, gemeten langs het schuine talud ten opzichte van een praktisch
gekozen nulpunt: de bovenkant van bovenste kleilaag (1). In de grafieken zijn deze omgerekend naar
horizontale waarden ten opzicht van NAP. De bovenkant van laag 1 lag 70 cm (langs het talud) boven de
nullijn van de profieltekening van het Mallegat (zie verder), die op 0,40 +NAP is gemeten De NAP hoogte
van de andere profielen is niet opgemeten. Hier is vanuit gegaan dat laag 1 overal op dezelfde hoogte lag.
- Omdat de helling van het profiel variabel was en niet nauwkeurig is opgemeten worden de maten naar
onder toe steeds minder nauwkeurig (zie Mallegat)
- De profielen zijn opgenomen door D. Parlevliet op 18 januari en 22 februari 2003.
- In sommige (zandige) lagen is gezocht naar schelpen, in die laag over een breedte van ongeveer 0,75m en
10 cm diep.
- De schelpen zijn gedetermineerd door W.J. Kuiper, Archeologisch Centrum, Universiteit Leiden (zie
bijlage). Het zijn allemaal strandschelpen in een aangespoelde context.
- Voor zover te zien zijn alle grenzen scherp
Geologisch profiel A: direct ten zuiden van het Mallegat in het westelijke profiel (foto 18)
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>0
0-20
20-36
36-55
55-70
70-82
82-145
145-170
170-230
230-280
280-290
70 cm

Zand, wit.
Klei, bruin.
Klei, grijs.
Zand, grijs, fragmenten schelp.
Kleiig zand, grijs
Zand, grijs
Zware klei, grijs
Zand, lichtgrijs, dunne lange wortels
Zandige klei, donkergrijs, dunne lange wortels, schelpen (5), kleine dubbele schelp
Zand, lichtgrijs, dunne lange wortels, geen schelpen
Kleiig zand, donkergrijs, geen schelpen.
Zand, geel, schelpen (6), (gemeten vertikaal onder laag 10, in een gegraven proefput)

Profielhelling: hor100/vert120 dus schuin 156. Omrekenen naar horizontaal: 120/156 = x0,77.
Geologisch profiel B: direct ten noorden van het Mallegat in het westelijke profiel (foto 19)
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0-18
18-40
40-68
68-106
106-150
150-175
(175-230)
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230-240

Klei, bruin.
Klei, grijs.
Zand, geel met brokkelig klei, grijs gemengd
Zand, geel, dunne lange wortels, geen schelpen.
Zware klei, grijs
Zand, bruin, deels licht kleiig, dunne lange wortels, schelp (4)
Zwaar kleiig zand, grijs. Deze laag was op deze plaats niet aanwezig (weggeerodeerd door
een geul) maar de hoogte is overgenomen van een positie van iets zuidelijker
Zand, lichtgeel.

Profielhelling: hor100/vert130 dus schuin 164. Omrekenen naar horizontaal: 130/164 = x0,79.

Geologisch profiel C: direct ten noorden van het Mallegat in het oostelijke profiel (foto 22)
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>0
0-20
20-40
40-60
60-70
70-80
80-125
125-135
135-157
157-195
195-205
205-230
230-240

Zand, geel roestig
Vette klei, donkergrijs en bovenin bruin.
Klei, bruin.
Zand, geel met brokkelig lichtbruine klei gemengd.
Vette klei, grijs, dunne lange wortels
Zand, geel, dunne lange wortels
Zware klei, blauwgrijs
Kleiig zand, grijs
Zand, bruin, spaarzaam schelpen (2).
Zandige klei, grijs, spaarzaam dunne lange wortels, schelpen (1)
Zand, donkergrijs, spaarzaam dunne lange wortels, schelpen (3).
Zand, lichtgrijs, schelpen (3).
Zand, geel

Profielhelling: hor95/vert170 dus schuin 194. Omrekenen naar horizontaal: 170/194 = x0,87
Geologisch profiel D: circa 40 m ten noorden van profiel A, in het westelijke profiel
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100-90
90-65
65-55
55-0
0-15
15-35
35-56
56-68
68-80
80-129
129-170
170-185
185-215

Betonplaat
Zand, licht geel, licht roestig
Zand?, donkerbruin vast vettig
Zand, licht geel, licht roestig
Klei, donkergrijs, bruinig
Klei, grijs.
Klei en zand als in brokken gemengd, grijs
Klei, grijs
Zand, grijs
Zware klei, grijs
Kleiig zand, grijs
Zandige klei, grijs
Zand, lichtgrijs

Profielhelling: hor65/vert170 dus schuin 182. Omrekenen naar horizontaal: 170/182 = x0,93
Interpretatie
Voor de onderste kleilagen (50-170 -NAP): zie de interpretatie van de profieltekening van de Visserijkade
2001 (zie bijgaand overzicht). Voor de bovenste kleilaag (15 +NAP - 20 -NAP) wordt nu getwijfeld tussen
Duinkerken II of III. Voor DII is de ligging tot 0,15 +NAP vrij hoog. Als DII werkelijk zo hoog kwam zou zijn
invloed in het achterland veel hoger moeten zijn. DIII op deze plaats betekend echter dat hier, zover onder
de huidige Jonge duinen, in de rond 1134 nog geen enkele verstuiving door de Jonde Duinen merkbaar was,
wat onwaarschijnlijk is.

Profielen van het Mallegat
Westelijk profiel
Op de eerste dag is een profiel getekend van het Mallegat in de westelijke wand van de bouwput (foto 7, 12).
Deze is ingemeten ten opzichte van een nullijn die is ingemeten op 0,4 m -NAP. Omdat het opschaven van
het profiel langer duurde dan voorzien en het profiel gedetailleerder was dan verwacht, zijn niet alle details
getekend. Daarbij was het profiel uitgegraven onder een helling die variabel was, waardoor de
nauwkeurigheid van de meting op grotere (diepere) afstand van de nullijn steeds minder wordt.. De
uiteindelijk tekening is gereconstrueerd mede met de geologische profielen A en B, die de volgende dag zijn
opgenomen, en met de foto's. Onderin bevond zich een vreemde uitstulping in de bodem van het Mallegat
(foto 16). Bij het verder opschaven van het profiel voor het geologisch profiel B de volgende dag werd ook de
doorsnede van een geul zichtbaar in de onderste dikke zand/klei laag (120-170 -NAP) (foto 20, 21).
- Helling ten zuiden en noorden: zie voorgaande profielen. In het midden op 4 m was de helling:
hor115/vert200, dus schuin 230 (omrekenen naar horizontal: 200/230 = x0,87)

Oostelijk profiel
De volgende dag werd ook het oostelijke profiel globaal schoongemaakt om te controleren of de vreemde
uitstulping in het westelijke profiel een plaatselijk fenomeen was (foto 17, 23-25). Dit profiel is schetsmatig
getekend en gemeten en ook met behulp van de foto's (met inherente vertekening) getekend. Ook hierin
bevond zich een vreemde uitstulping, echter op een andere plaats en anders gevormd (foto 25). Bij het iets
verder uitgraven van de putwand verdween deze uitstulping echter geheel. Direct onder het Mallegat was
een doorsnede van een geul zichtbaar die na verder schoonmaken ook in de westelijke wand zichtbaar werd
(zie hiervoor).
Vondsten
Pijp (IVE, kroon, vis, golfjes) in een laag met schelpen aan de rand van een restgeul van het Mallegat.
Determinatie: Uit Gorichem, maker Jan van Erp (1778-1817), datering: circa 1790 (determinatie J. van der
Meulen).
Interpretatie
Het Mallegat was op de hoogte van de bovenste kleilaag (circa NAP) 4,5 m breed en op de hoogte van de
tweede kleilaag (0,7 m -NAP) 2,7 m. De diepte van het Mallegat was 1,20 -NAP omdat de laagste kleiige
zandlaag in het westelijke profiel niet was doorgraven.
Het Mallegat is gegraven in 1570 en de monding is kort daarna dichtgeslibd. Voor 1581 werd er een dam in
gelegd ter hoogte van de Heerweg/Noordwijkerweg in Katwijk aan de Rijn1. In april 1617, 47 jaar na de
aanleg, werd een waterpassing uitgevoerd met de volgende resultaten2:
- Waterhoogte van de Rijn: 1,44 voet (0,45 m) boven het laagwater, dus bij het huidige laagwaterpeil van 0,7
m -NAP een waterhoogte van 0,25 m -NAP. Bij deze waterhoogte, aan het eind van de winter, kan men
inderdaad wateroverlast verwachten, vergeleken met het huidige peil van 0,6 m -NAP. Bij laagwater is het
Mallegat dan 50 cm diep. Het niet met zekerheid bekende laagwaterpeil van de zee zal dus zeker niet veel
lager zijn, want ook het Rijnwater zou dan lager zou zijn waardoor een uitwatering niet nodig is. Ook is te
verwachten dat het Mallegat dieper zou zijn uitgegraven om bij laagwater nog een voldoende diepe geul te
hebben.
- De waterhoogte van het Mallegat achter de dam lag 4,87 voet (1,53 m) boven het Rijnwater, dus op 1,3 m
+NAP
- De diepte van het Mallegat was 2,3-3,5 voet (0,72-1,10m) dus de bodem lag op 0,55 - 0,20 m +NAP.
- De waterhoogte van de kolk tussen de twee zeesluizen lag 3,33 voet (1,05 m) boven het Mallegat, dus op
2,3 m +NAP.
Uit voorgaande blijkt dat al in de eerste veertig jaar na het graven het Mallegat gevuld wordt met een
zandlaag en een deel van de zwarte laag. Het instuiven van zand ligt wel voor de hand, zo in de diepte van
het duin maar het is onduidelijk waar de donkere laag van afkomstig is. Vanwege de vettigheid kan
misschien gedacht worden aan industrieel afval. De enige bekende activiteit echter in die periode is het
varen met zoutwater- en schelpboten.
In de onderste kleilaag (120-170 -NAP) was de doorsnede van een veel oudere, natuurlijke en ondiepe geul
zichtbaar. Deze liep waarschijnlijk ongeveer evenwijdig met het Mallegat: in het oostelijke profiel recht onder
het Mallegat, in het westelijke profiel 4-5 m naar het noorden.
In het westelijke profiel was een merkwaardige diepe uitslijting te zien die op een geul leek. Ook in het
oostelijk profiel was een dergelijk fenomeen zichtbaar, maar anders en op een andere plaats. Toen bij deze
laatste de putwand wat verder naar achteren werd uitgegraven verdween de uitstulping geheel en liepen alle
lagen weer horizontaal. Het zal hier dus gaan om een doorsnede van een wel, waar in het midden het water
naar boven kwam en het zand uitspoelde terwijl de zwaardere brokken klei en andere delen in de wel
zakten. De wellen zullen actief geweest zijn vanaf de aanleg tot de neerslag van de zwarte laag, want alle
grondlagen hieronder lopen af naar de wel. Het kwelwater was waarschijnlijk afkomstig van het zand onder
de laagste zandige kleilaag. Dit is niet verwonderlijk omdat het Mallegat dichtbij de Tramstraat ligt, dat met
circa 6,5 m +NAP ongeveer op het oorspronkelijke (duin)maaiveld ligt. In het oostelijke profiel was de
kleilaag verdwenen door de oude kreek zodat het kwelwater hierdoor omhoog kon komen. In het westelijke
profiel had het water zich blijkbaar door de zandige klei geperst en had deze weggespoeld. Waarschijnlijk
zijn de kleilaagjes op de bodem van het Mallegat afkomstig van de klei uit deze zandige kleilaag.
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figuur 1
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foto 21+22 Westprofiel

foto 7 Westprofiel

foto 16 Westprofiel

foto 18

foto 19 Westprofiel, profiel B

Westprofiel, profiel A

foto 17 Oostprofiel

foto 23 Westprofiel

foto 24 Westprofiel, een wel

foto 22 Westprofiel, profiel C

