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VERSLAG
omtrent de in 1908 en 1909 verrichte stroomdrijvingen in de rivieren
bij Hardinxveld, Dordrecht, Krimpen aan de Lek, de Oostpunt
van Rozenburg en te Hoek van Holland.

I. Inleiding'.
Aanleiding tot het doen
van stroomdry vingen
in 1908 en 1909.

Zoowel op de boven- als op de benedenrivieren, doch vooral op de
laatste, houdt de algemeene dieptetoestand nauw verband met de waterbeweging: die beide factoren oefenen eene voortdurende wisselwerking op
elkander uit.
Bij eene onvertakte tijrivier is het mogelijk met de waterbeweging
volkomen bekend te geraken uit peilschaalwaarnemingen, indien slechts
de oppervlakte der rivier bij elken stand van den waterspiegel en de
afvoer van opperwater voldoende nauwkeurig bekend zijn.
Bij de talrijke vertakkingen van de benedenrivieren in Nederland
(zie Bijlage 1) zijn deze gegevens echter onvoldoende, omdat hier ook de
verdeeling van het -water over de verschillende takken bekend moet zijn.
Om van deze verdeeling een goed beeld te verkrijgen zijn rechtstreeksche
metingen omtrent de richting en de snelheid der zich bewegende watermassa’s bij de verdeelpunten noodzakelijk, bepaaldelijk voor de Merweden,
de Dordtsche Waterwegen en den Waterweg langs Rotterdam naar Zee.
De bedoelde metingen (stroomdrijvingen) zijn verricht in Juni en Juli
1908 op de verdeelpunten bij Hardinxveld, Dordrecht, Krimpen aan de
Lek, de Oostpunt van Rozenburg en te Hoek van Holland; bovendien
werd op laatstgenoemd punt in Juli 1909 eene afvoermeting verricht bij
hoog opperwater, teneinde na te gaan welke veranderingen de getijbeweging aldaar door deze omstandigheid ondergaat.

Vroeger verrichte afvoermetingen.

Uitgebreide afvoermetingen zijn op de benedenrivieren verricht in
September 1879; de uitkomsten daarvan zijn opgenomen in het Verslag
aan den Koning over de Openbare Werken in dat jaar.
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Sedert waren de waterbeweging en de waterverdeeling op de benedenrivieren niet meer op zooveel punten gelijktijdig onderzocht.
Wei zijn later belangrijke gedeeltelijke metingen verricht, n. 1.:
1.

In bet 4e r i vi e r ar r o n d i s se m e n t (Dordrecht).
a. in 1880 in den bovenmond der Nieuwe Merwede;
b. in 1882/83 met betrekking tot den afvoer van hoog opperwater
op de Merweden, de Oude Maas, bet Mallegat en bet Hollandsch Diep ;
c. in 1888 in den benedenmond der Dordtsche Kil;
d. in 1889 in den boven- en in den benedenmond der Noord;
e. in 1891 met betrekking tot de waterverdeeling in de rivieren
bij Hardinxveld en de waterbeweging in de Nieuwe Merwede.

2.

In bet 6e rivierarrondissement (Rotterdam).
a. in 1885 in de Doorgraving en in de riviertakken bij de Oostpunt van Rozenburg;
b. in 1891 in de riviertakken bij de Oostpunt van Rozenburg;
c. in 1897 als in 1885;
d. in 1898 in de riviertakken bij Krimpen aan de Lek.

De uitkomsten der waarnemingen op den Rotterdamschen Waterweg c.a.
van 1885 zijn afzonderiijk uitgegeven (^); de uitkomsten der waarnemingen
op dezelfde riviertakken van 1891 zijn kort weergegeven op biz. 12 en 13
van bet Verslag over de Openbare Werken in 1894; van die der metingen
gedaan in 1897 en 1898 zijn eenige gegevens medegedeeld in de verhandeling van den Heer J. C. Ramaer c. i. over den Rotterdamschen
Waterweg. (^)
Van de overige waarnemingen zijn de uitkomsten niet gepubliceerd.
Werken, welke invloed
gehadkunnenhebben
op de waterbewe¬
ging.

In bet dertigjarige tijdperk, hetwelk sedert de gelijktijdige waarnemingen
yan 1879 op de verschillende verdeelpunten is verloopen, zijn onder(1) Zie : Verslag van de waarnemingen van de waterbeweging en de waterverdeeling op
den Waterweg van Rotterdam naar Zee en de daarmede in verbinding staande rivieren in 1885.
(2) Zie: Hetgeen nog aan den Rotterdamschen Waterweg te verbeteren overblijft. Verhandelingen Kon. Instituut van Ingenieurs 1908/1909 biz. 5 en bijlagen VI en VII.
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scheidene ingrijpende rivierwerken uitgevoerd, welke op de waterverdeeling
bij die punten van invloed zijn geweest. Vooreerst is te wijzen op de zeer
krachtige verbetering van den Rotterdamschen Waterweg en de daarvoor
uitgevoerde normaliseerings- en baggerwerken, zoo op de rivier als in den
mond, waardoor de getijbeweging aanzienlijk versterkt is en zich ook
hooger op in sterkere mate heeft doen gevoelen.
In de tweede plaats op de geleidelijke voltooiing der Nieuwe Merwede,
waardoor de getijbeweging van bet Hollandsch Diep haren invloed steeds
meer in de richting van Werkendam en Gorinchern kon doen gelden.
Ten derde dient gewezen op de verlegging van den Maasmond, waardoor
bet opperwater van de Maas aan de Boven-Merwede werd ontbouden, en
tevens de boven Woudricbem door de Maasbedding gevormde vloedkom
nagenoeg gebeel werd afgesloten,
Voorts zij opgemerkt dat ook de normaliseeringswerken op de Bovenen de Beneden-Merwede, de verruiming van de Noord en de afronding
van haren zuidelijken mond, zoomede de verruiming van de Dordtsche Kil
en bet Mallegat, en de afsluiting van de Krabbe op de waterbeweging en
de waterverdeeling in de rivieren bij Hardiirxveld en bij Dordrecht van
invloed zijn geweest.
VVijzigingen in de waterverdeeling bij Dordrecht kunnen door de Noord
en de Oude Maas veranderingen in de waterbeweging in den Rotterdam¬
schen Waterweg tengevolge hebben. Bij bet onderzoek naar de water¬
verdeeling bij Dordrecht en die bij Krimpen was dan ook in verband
met bet vermogen van dien Waterweg, in bet bijzonder bet oog gevestigd
op de vraag in hoeverre de Noord bijdraagt in den afvoer van opperwater,
alsmede hoe hare eb- en vloedbeweging zich sedert 1879 en 1897 gewijzigd heeft.
Evenzoo was bij de Oostpunt van Rozenburg een nader onderzoek
gewenscht.
Door vergelijking van de uitkomsten der stroomwaarnemingen bij de
Oostpunt van Rozenburg in de jaren 1879, 1886, 1891 en 1897 komt
toch de Heer Ramaer in de reeds genoemde Verhandeling (biz. 15 en 16)
tot het besluit, dat de stroomen in de Noordgeul zich tusschen 1891 en
1897, met groote waarschijnlijkheid in 1893, hebben omgekeerd, na van
1879 tot 1891 belangrijk in kracht te zijn afgenomen. Dat deze verandering van niet geringe beteekenis op de waterbeweging in den Rotter¬
damschen Waterweg is, blijkt wel uit onderstaand staatje omtrent het
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verrnogen (i) van Scheur en Nieuwe Maas nabij de Oostpunt van Rozenburg
in een gemiddeld geval;
Verrnogen in m i 11 i o e n e n M“.
J A A R.
Scheur.

N. Maas.

1879

42.7

57.6

14.9

1885

48.1

61.7

-f- 13.6

1891

61.6

65.3

3.7

1897

77.6

70.4

Verschil.

+

7.2

-Van 1891 tot 1897 heeft dus bet verschil zich ten gunste van het
Scheur gewijzigd met 10.9 millioen M^, d. i. met ruim 14 pCt. van
het verrnogen van het Scheur in 1897
Het was derhalve met het oog op de kennis van het verrnogen van
den Rotterdamschen Waterweg zeer gewenscht om ook nieuwe metingen
hetrefFende de waterverdeeling bij de Oostpunt van Rozenburg te doen,
ten einde na te gaan of, en zoo ja, hoe de waterbeweging in de Noordgeul
sedert 1897 gewijzigd is.
Door herhaling der waarnemingen na de uitvoering van de sedert
1908 op den Rotterdamschen Waterweg uitgevoerde verbeteringswerken
en door na te gaan welke rechtstreeksche invloed door die werken op de
waterbeweging uitgeoefend wordt, kunnen aanwijzingen gevonden worden
of ingrijpende wijzigingen bij eventueele verdere verbetering van den
Waterweg noodig zullen zijn.
Ook is zoodoende na te gaan de invloed van den aanleg der Waalhaven
te Rotterdam, welke eene oppervlakte zal verkrijgen van ruim 300 H.A.,
en welke dus bij een getijverschil van 1.40 M. eene vloedkom vormen
zal van ruim 4 millioen M^. inhoud.
(1) Onder verrnogen wordt verstaan de som van de doorgestrooinde hoeveelheden water
bij eb en vloed.
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Omstandigheden waaronder de waarnemingen van 1879,1897 en
1898 zyn geschied.

De waarneiningeii van 1908 werden onder zoo na mogelijk dezelfde
omstandigheden uitgevoerd als waaronder die in 1879 en 1897/98 waren
verricht, voornamelijk wat betreft de grootte van den afvoer der bovenrivieren en de schijngestalten der maan. Voor den afvoer van opperwater
behoefde ditmaal alleen gelet te worden op den Rijn, daar de Maas sedert
1904 geen water meer op de Boven-Merwede brengt.
De stand van den Rijn te Keulen was in 1879, 3 dagen v66r de
stroomdrijvingen te Hardinxveld, 0.49 M. -|- M.R. (1861—70)(^), in 1897/98
was de overeenkomstige stand, 3 dagen v66r de stroomdrijvingen bij
Krimpen, de Oostpunt van Rozenburg en Hoek van Holland, resp.
0.29 M. + M.R. (1881—90) (2), 0.22 M. en 0.26 M. ^ M.R. (188 I—90),
en 0.26 M.
M.R. (1881—90).
De waarnemingen gescbiedden in 1879 bij Hardinxveld en Dordrecht
en in 1898 bij Krimpen met springtij; in 1897 bij de Oostpunt van
Rozenburg en te Hoek van Holland met doodtij.
Met deze gegevens moesten dus de omstandigheden bij de waarnemingen
in 1908 in overeenstemming zijn. Nu behoeft bet geen betoog dat bet
uiterst moeilijk is, om alle voorwaarden tegelijk te vervullen, te meer
daar in 14 dagen tijds de stand der bovenrivieren op onvoorziene wijze
zeer veranderen kan, en om practische redenen de data der waarnemingsdagen eenigen tijd vooruit vastgesteld moeten worden.
De dagen moesten z66 gekozen worden, dat zoo mogelijk in alle rivieren
drie kenteringen konden worden waargenomen. In verband met bet bovenstaande werden de waarnemingen bij Hardinxveld op 29 Juli, bij Dordrecht
en Krimpen op 31 Juli, bij de Oostpunt van Rozenburg op 7 en 8 Juli
en te Hoek van Holland op 23 Juni 1908 bepaald.
De stand van den Rijn te Keulen was 3 dagen v66r de waarnemingen
te Hardinxveld 0.99 M. -|- M.R, (1891 —1900) (®); 3 dagen v66r die bij
Dordrecht en Krimpen 0.61 M. -]- M.R. (1891 —1900), 3 dagen v66r die bij
de Oostpunt van Rozenburg resp. 0.13 M. en 0.19 M.
M.R. (1891 —1900),
en 3 dagen v66r die te Hoek van Holland 0.27 M -|-Mi R (1891 —1900).

IX. XV^aarneraingen verricht in 1008 en 10O0.
Keuze van de dryfvakken.

Bij de keuze van de drijfvakken werd uitgegaan van bet beginsel om
de kom, door de drijfvakken bij eenzelfde verdeelpunt ingesloten, zooveel
(1) M.E. (1861—70^ = 38.37 M. + N.A.P.
(2) M.R. (1881-90) = 38.75 M. + N.A.P.
(3) M.R. (1891 — 1900) = 38.46 M. + N.A.P.
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mogelijk in oppervlakte te beperken. Hierbij moest echter rekening gehouden worden met de neeren, welke steeds bij een separatiepunt in meer
of mindere mate optreden, zoodat de drijfvakken ook niet te dicht bij
zoodanig punt gekozen kunnen worden. Bovendien moest gelet worden
op de gesteldheid van de rivierbedding ter plaatse en van de meer of
mindere geschiktheid van de oevers voor bet doen van waarnemingen.
a. Hardinxveld. De drijfvakken op de drie Merweden werden zoo dicht

mogelijk bij het separatiepunt gekozen, zooals ook blijkt uit de overzichtskaart van de benedenrivieren (bijlage 1), waarop de plaats der drijfvakken
in rood is aangegeven
h. Dordrecht. Bij dit punt werden de waarnemingen verricht in de

Beiieden-Merwede, het Wantij, de Noord, de Papendrechtsche geul en de
Oude Maas. Het beperken van de ingesloten kom bleek hier alleen binnen
vrij ruime grenzen mogelijk : op het Wantij kon n.l wegens de aan den
linkeroever bestaande balkgaten en wegens het in die rivier ten anker
liggen van baggermaterieel, enz. niet gedreven worden in den benedenmond, zooals in 1879 geschiedde; een geschikt drijfvak was niet te
vinden lager uit dan onmiddellijk boven de open sloot waarmede de
Beneden-Merwede en het Wantij onderling in gemeenschap staan.
Ook op de Beneden-Merwede moest, teneinde geen overwegenden
last van ankerende of opdraaiende vaartuigen te hebben, het drijfvak
boven de bedoelde sloot bepaald worden. Bij de waarnemingen kon die
sloot dus buiten beschouwing blijven.
Het drijfvak in de Noord werd zoo dicht mogelijk bij den bovenmond
gekozen als de plaatselijke gesteldheid toeliet; zoodoende werden waar¬
nemingen in den Strooppot en de Rietbaan ontgaan. De Papendrechtsche
geul daarentegen moest hierdoor in de waarnemingen worden betrokken.
Op de Oude Maas werd het drijfvak eveneens zoo dicht mogelijk
bij den bovenmond bepaald; de waterverdeeling bij den separatiedam
tusschen de Oude Maas en het Mallegat bleef hier buiten beschouwing,
Behalve de balkgaten langs het Wantij werden aldus de Wollewevershaven,
de Voorstraats- of Oude haven c. a., de Rietdijkshaven en de Lijnbaanhaven, alle gelegen binnen de gemeente Dordrecht, bij de door de drijf¬
vakken ingesloten kom betrokken. De oppervlakte dier gaten en havens
kon nauwkeurig worden bepaald, zoodat de waterberging daarin door
berekening was te vinden; alleen de Oude- of Voorstraatshaven maakt
hierop eene uitzondering, aangezien zij op twee plaatsen in open ge-
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meenschap met de Oude Maas staat, n.l. boven bet Groothoofd en bij
de Bomhaven, zoodat de Voorstraatshaven ebwater uit de door de drijfvakken iiigesloten kom naai de Oude Maas beneden bet drijfvak kon
afvoeren en eenig vloedwater in omgekeerde richting aanvoeren. Deze
hoeveelheden water konden niet rechtstreeks worden gemeten, aangezien
in de haven geen stroomdrijvingen mogelijk waren. Daar voorts het aanwijzen van het drijfvak op de Oude Maas beneden de Bomhaven wegens
de plaatselijke gesteldheid evenmin doenlijk was, is over het bedoelde
bezwaar heengestapt, waartoe te eerder kon worden besloten omdat de
hierdoor ontstaande font door eene correctie op de komsvulling kon
worden hersteld.
Een correctie op de komsvulling was nog om eene andere reden
noodig. De Papendrechtsche geul n.l. bleek zoozeer in profiel te zijn
achteruitgegaan, dat het niet mogelijk bleek daarin eene betrouwbare
serie van waarnemingen te verrichten. De drijvers — ook herhaaldelijk
een bol van 0.50 M. middellijn — geraakten telkens aan den grond of
dreven naar den kant, De in deze geul verrichte drijvingen worden dus
verder buiten beschouwing gelaten. Weliswaar voerde die geul gedurende
het geheele getijde water van de Beneden-Merwede naar de Noord af,
evenals in 1879, doch die hoeveelheden zijn in vergelijking met den
afvoer der overige rivieren gering. De maximum-afvoer was in 1879
slechts 18 Ms. per secunde en gedurende 9 uren schommelde die zelfs
om een cijfer van slechts 4 M^. per secunde.
c. Krimpen aan de Lek. De waarnemingen werden gedaan in de
Noord, de Lek, de Nieuwe Maas en de Bakkerskil.
Op de Lek kon het drijfvak niet lager komen dan even beneden
K.M.raai CXXX, aangezien de situatie der oevers lager uit ongeschikt
was, door de aanwezigheid van balkgaten, aanlegplaatsen, enz.
In de Bakkerskil moest om de drijvingen daar mogelijk te maken,
het nauwste en diepste gedeelte worden uitgekozen. In de Nieuwe Maas
bleek de meest geschikte plaats voor het drijfvak bij K.M.raai CXXXII;
het kon niet op dezelfde plaats gekozen worden als in 1898, n.l. bij
K.M raai CXXXIII, daar de strekdam waarlangs toen het drijfvak gelegen was bij hoogwater onderliep.
d. Oostpunt van Rozenburg. De waarnemingen werden gedaan in de

Nieuwe Maas, de Noordgeul, de Oude Maas, de Botlek en het Scheur
In de Oude Maas en de Botlek waren geene voor de waarneming
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geschikte oevers dichter bij bet verdeelpunt te vinden dan bij K.M.raai
GXLVII in de Oude Maas en bij K.M.raai CL in de Botlek In de
Noordgeul moest bet drijfvak in een zoo regelmatig mogelijk gedeelte
der rivier koinen en zoo veel mogelijk vrij blijven van den invloed der
sterke neeren in bet Z. W. gedeelte en in den bovenmond. Dit was
wegens de geringe lengte der Noordgeul evenwel niet gebeel te bereiken.
Het Kaasgat is niet in de waarnemingen betrokken evenmin als in
1897; sedert dat jaar is het door opslibbing sterk verondiept en versmald,
zoodat bij laagwater een gedeelte er van zelfs gebeel droog valt; bij
hoogwater gaat er slechts een uiterst zwakke stroom door, zoodat de
afvoer door deze kil gebeel verwaarloosd kan worden.

e. Hoek van Holland. Het drijfvak moest bier aan den eenen kant
vrij blijven van eventueele onregelmatigbeden in den stroom, ontstaande
bij de sterke profielsveroauwing door de droogte tegenover het spoorwegstation ; aan den anderen kant moest het vrij blijven van den invloed
der lage daminen aan de beide oevers, welke dammen in verband met
de neeren onzuivere waarnemingen zouden veroorzaken. Om deze overwegingen werd als uitwerpraai gekozen raai 54, zoodat het drijfvak
dezelfde ligging had als in 1897.
Methode
men.

In alle drijfvakken werden cabeosche staven gebezigd; de lengte
Averd zoo na mogelijk in overeenstemming gebracht met de diepte der
rivier in de drijflijn bij laagwater. De staven werden zoodanig bezwaard,
dat ze tot op + 0.50 M. van het boveneinde onderdompelden, zoodat
het benedeneinde bij den laagsten Avaterstand nog ruim vrij van den
bodem bleef. Het aantal der drijvers eir hunne verdeeling over de breedte
der rivier Averden in verband met het dAvarsprofiel voor elk drijfvak
afzonderlijk bepaald.
Op den wal Avaren met baken of jalons uitgezet tAA’ee doorgangsraaien
op 30 M. uit elkander : aan Aveerskanten van het aldus bepaalde drijfvak
Averd op 15 M. afstand eene uitwerpraai uitgezet.

Voor de drijfvakken bij Hardinxveld Avas slechts eene uitAverpraai
aan de bovenzijde uitgezet, omdat bij den afvoer van de bovenrivier
Avaarbij de Avaarnemingen werden verricht, aldaar alleen ebstroom gaat,
Bij de Avaarnemingen in de Doorgraving Avaren 2 drijfvakken uitgezet,
op 15 M. aan Aveerskanten van eene enkele uitwerpraai
Elk drijfvak bestond daar uit 3 doorgangsraaien op 30 M. uit elkander,
Deze opstelling Avas noodig met het oog op de tegengestelde stroomen.
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welke in dat gedeelte der rivier reeds eenigen tijd v66r de kentering in
eenzelfde dwarsprofiel optreden. De drijfvakken verkregen daar de dubbele
lengte met eene tusschenraai om bij de groote snelheden , welke
daar voorkomen, zuiverder te kunnen waarnemen en om contrble te
hebben.
In de Noordgeul was dezelfde opstelling gekozen als in de Doorgraving (echter met drijfvakken van enkele lengte), omdat de reeds genoemde
neeren zich tot in de drijfvakken uitstrekken en dus in dit riviervak
aan den linker- en rechteroever stroomen in tegengestelde richting
kunnen voorkomen.
De drijvers werden losgelaten uit legbooten, welke in de uitwerpraai
ten anker waren gelegd. De plaats dezer booten in de raai werd bepaald
met de distantielijn of door tonnen.
Bij de kenteringen werden de ankers gelicht, de booten omgeroeid
en in de andere uitwerpraai weder verankerd. In de Doorgraving lagen
de booten op twee ankers, ebn aan elk uiteinde van de boot, in de
enkele uitwerpraai tusschen de twee drijfvakken in, zoodat het omroeien
hier overbodig was. Er werden steeds evenveel legbooten als drijvers
gebruikt. In de Papendrechtsche geul, in de Bakkerskil en in de Noordgeul
werden geen legbooten gebruikt. In beide eerstgenoemde niet wegens
de onbeduidende afmetingen van het dwarsprofiel en de geringe stroomsnelheden ; in de Noordgeul niet wegens de kleine breedte van het vaarwater in verband met de drukke scheepvaart.
In de Papendrechtsche geul en de Bakkerskil werd de drijver van
uit eene roeiboot in de uitwerpraai losgelaten.
In de Noordgeul gaf eene distantielijn met 3 merken de plaatsen
aan waar de drijvers losgelaten moesten worden ; dit geschiedde van
uit eene roeiboot met 3 roeiers bemand, welke langs de lijn been en
weer voer, terwijl door eene tweede roeiboot de drijvers opgepikt en
teruggebracht werden. De lijn werd telkens gezonken als een vaartuig
het drijfvak naderde.
Het oppikken der drijvers voorbij het drijfvak geschiedde, behalve
in de zooeven genoemde geulen, met behulp van een stoombootje voor
elk drijfvak, dat ze weer naar de legbooten in de uitwerpraai terugbracht. In de Doorgraving werden wegens den snellen stroom en de
groote breedte 2 stoombootjes gebruikt.
De waarneming van de drij versnelheden geschiedde door personen
die, achter de jalons staande, een sein gaven met een fiuitje of mist-
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hoorn als de drijver door de raai ging. Een opzichter iiam op eenen
chronometer den tijd waar en teekende op.
Van den wal nit werd door het hijschen van eene vlag of door het
stooten op den misthoorn het sein gegeven om eenen drijver los te laten.
Aan het personeel in de legbooten was hierbij eene bepaalde volgorde
aangewezen.
De keuze van den never van waaruit werd waargenomen, werd voornamelijk beheerscht door de plaatselijke gesteldheid. Op de Boven-Merwede
werden 3 drijvers van den noordelijken en 3 van den zuidelijken never
waargenomen.
Gednrende de drijvingen werden aan verschillende peilschalen de
waterstanden waargenomen ; bij Hardinxveld en Dordrecht om de 10
minuten, bij Krimpen, bij de Oostpunt van Rozenburg en te Hoek van
Holland om de 5 minuten.
Van die hulppeilschalen in de drijfvakken, waarvoor de juiste stand
van het nulpunt niet door waterpassing was bepaald, werd dit door
interpoleering tusschen standen van vaste peilschalen gevonden.
De drijvers waren uit praktische overwegingen in het algemeen constant
van lengte ; anders zou een te groot aantal vereischt worden. Alleen in
de Doorgraving werd met drijvers van twee verschillende lengten gedreven ; de drijvers werden dan verwisseld als het water ongeveer de
hoogte van N. A. P. bereikt had.
Den dag v66r elken waarnemingsdag werden j^roefdrijvingen gedaan
ter oefening van het personeel.
Waargenomen afvoeren per secunde.

a Hardinxveld. (Zie Bijlagen 2, 3, 4 en 24). De waarnemingen hadden
plaats op 29 Juli 1908 in de Boven-Merwede, de Beneden-Merwede en
de Nieuwe Merwede. De drijvingen begonnen om 5,40 uur v. m kort
voor hoogwater, terwijl op alle drie de riviertakken de ebafvoer toenemende Avas. De Avaterstanden voor de Boven-Merwede zijn afgeleid uit
de registreering van den getijmeter te Gorinchem en de Avaarnemingen
aan de peilschaal te Hardinxveld. De Avaterstanden voor de BenedenMerAvede zijn Avaargenomen aan eene hulppeilschaal in het drijfvak; die
voor de NieuAve Merwede aan de peilschaal bij de schutsluis te Werkendam.
Het hoogAvater viel in de drie drijfvakken nagenoeg gelijktijdig in (6,20
uur V. m). Om 9,00 uur v. m. bereikte de NieuAve Meiuvede haren
grootsten afvoer (1631 M^.), te 9,20 uur v. m. gevolgd door de BovenMerAvede (2539 M^.) en te 10,00 uur y. m. door de Beneden-MerAvede
(833 M^).
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De afvoer der drie rivieren verminderde nu zeer langzaam tot even
na laagwater, dat op de Beneden-Merwede om 2,25 uur n, m., op de
Boven- en de Nieuwe Merwede om ongeveer 3,00 uur n. m. inviel.
Dan nam de afvoer op de laatste twee rivieren snel af, en bereikte
het minimum om 5,40 uur n. m. (resp. 901
en 297 M^.), om daarna
weer snel toe te nemen; op de Beneden-Merwede werd het minimum
om 6,20 uur n. m. bereikt (505 M^.).
Kort daarop viel het hoogwater op de drie rivieren gelijktijdig in
(6,40 uur n. m.).
b

Dordrecht. (Zie Bijlagen 5, 6, 7, 8, 21 en 25). De waarnemingen

zijn geschied op 31 Juli 1908. Er werd gedreven in 5 raaien : op de
Beneden-Merwede, het Wantij, de Oude Maas, de Noord en de Papendrechtsche geul ; het aantal drijvers bedroeg resp. 4, 2, 4, 3 en 1.
De waterwaavnemingen geschiedden aan de vaste peilschaal te Dordrecht
voor de drijfvakken op de Oude Maas en de Noord, en aan de tijdelijke
peilschalen in de drijfvakken op de Beneden-Merwede en het Wantij.
De drijvingen in de Papendrechtsche geul worden wegens de bereids
hierboven genoemde reden buiten beschouwing gelaten.
Toen de waarnemingen om 5,40 uur v. m. begonnen, was het nog
op geen der rivieren hoogwater en ging er overal vloed ; (^) de Oude
Maas en de Beneden-Merwede hadden toen vermoedelijk juist haren
maximum-afvoer bereikt (resp. 862 M^ en 534 M^) Toen reeds stroomde
eene kleine hoeveelheid van het vloedwater uit de Oude Maas als ebwater langs den linker (westelijken) oever de Noord in ; de hoeveelheid
vloedwater welke uit de Noord de Beneden-Merwede opstroomde was
echter grooter. De Noord kenterde reeds om 5,50 uur v. m. ; de BenedenMerwede een vol uur later n 1. te 6,42 uur v. m. en de Oude Maas
kort daarop te 7,28 uur v. m. Om 6,40 uur v. m had de vloed in
het Wantij zijn maximum bereikt, n 1. 220 Mb Tusschen 7,5 uur en
7,15 uur V. m. trad op de 4 rivieren onmiddellijk na elkander het hoog¬
water in, in de volgorde Beneden-Merwede—Noord—Oude Maas—Wantij.
De afvoer van de Noord was na hare kentering zeer snel toegenomen
en bereikte reeds om- 7,20 uur v. m. het maximum (381 Mb) ; doch
die rivier was niet in staat al het door de Beneden-Merwede en de Oude
Maas aangevoerde water op te nemen, zoodat op het Wantij nog een
aanmerkelijke vloed bleef gaan (201 Mb).
(^) Voor de Noord is vloed de richting van Krirapen naar Dordrecht.
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De kentering van de Oude Maas van vloed op eb gaf zulk eene
sterke afzuiging van de door de drijfvakken ingesloten kom, dat niettegenstaande de afvoer der Beneden-Merwede snel toenam, de afvoer der
Noord onmiddellijk verminderde, en het Wantij te 8,35 uur v. m. kenterde van vloed op eb, om reeds te 10,20 uur v. m. zijnen maximum
afvoer te bereiken (122 M’.). Om 10,40 uur v. m. bereikten vervolgens
de Beneden-Merwede en de Oude Maas den maximum afvoer gelijktij dig,
met resp. 1293 Ms. en 1083 Ms.
De waterstanden op al de rivieren daalden geleidelijk tot bij alle
vier het laagwater gelijktijdig ongeveer te 2,30 uur n. m. bereikt werd.
Van 11 uur v. m. af was er langs den rechteroever der Noord evenwel
reeds vloedstroom waar te nemen ; deze hoeveelheid vloedwater nam
gaandeweg toe, terwijl de hoeveelheid eb water afnain, zoodat de kentering
van eb op vloed te 4,15 uur n. m intrad.
Gedurende de periode van 11 uur v. m. tot 4 uur n. m. trad dus
in den bovenmond der Noord eene neer op, waarbij de ebstroom de
grootste breedte van het dwarsprofiel innam. In deze periode trok het
water dus langs den linkeroever de rivier in en langs den rechteroever uit,
Het Wantij kenterde van eb op vloed om 3,15 uur n. m. ; een uur
later gevolgd door de Oude Maas (4,10 uur n. m) en de Noord (4,15
uur n. m.) en nog een half uur later door de Beneden-Merwede (4,50
uur n. m.). Bij de Noord deed zich daarbij wederom de onregelmatigheid
voor, dat de vloed tot 5 uur n. m. langs den rechteroever de BenedenMerwede bleef intrekken, terwijl er ebstroom aan den linkeroever werd
waargenomen, derhalve vloedwater uit de Oude Maas, dat als eb door
de Noord werd afgevoerd,
Dit was feitelijk eene voortzetting van de sedert 11 uur v. rn waar¬
genomen neer, alleen met dit verschil, dat nu de vloedstroom de grootste
breedte van het dwarsprofiel besloeg.
De Noord bereikte het eerste den grootsten vloedaanvoer (5,20 uur
n. m.) en wel 52 Ms. per secunde, tegen eenen maximum ebafvoer van
381 M^. Reeds te 6 uur n. m, kenterde deze rivier dan ook weer van
vloed op eb en nam dan zeer snel in vermogen toe, zoodat vermoedelijk
te 8 uur n. m. reeds het maximum bereikt was.
Even v66r de kentering van de Noord te 6 uur n. m. hadden de
Beneden-Merwede en de Oude Maas het vloedmaximum bereikt (resp
478 M^. en 816 M^.), terwijl dat op het Wantij om 6,40 uur n. m
intrad (202 M®); kort daarop om 6,50 uur n. m. kenterde de Beneden-
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Merwede van vloed op eb ; nagenoeg een half uur later was het hoog
water op die rivier en te 7,25 uur n m. op de Noord en op de Oude
Maas Deze laatste kenterde nagenoeg met hoog water, terwijl op het
Wantij toen nog een krachtige vloed bleef gaan. Bij de kentering van
vloed op eb begon de uitstrooming op de Beneden-Merwede aan den
rechteroever en op de Oude Maas aan den linkeroever.
c. Krimpen aan de Lek. (Zie Bijlagen 9, JO, 11, 12, 22 en 25). De
waarnemingen zijn geschied op denzelfden dag als die te Dordrecht, n.l.
op 31 Juli 1908. Er werd gedreven in de Noord. de Lek, de Nieuwe
IMaas en de Bakkerskil; het aantal drijvers bedroeg resp. 3, 4, 2 en 1.
De waterhoogte werd behalve in de vier drijfvakken nog waargenomen
aan de vaste peilschalen te Bolnes en te Krimpen aan de Lek.
De waarnemingen begonnen om 4,20 uur v. m. toen op alle riviertakken nog vloed ging. Het eerst kenterde de Bakkerskil te 6,20 uur
V. m., spoedig gevolgd door de Noord (6,26 uur v. m.). Daardoor trok
al het ebwater uit de Noord als vloed de Lek in ; na de kentering der
Nieuwe Maas omstreeks hoogwater te 6,59 uur v. m. bleef dit voortduren met een gedeelte van het water der Noord, totdat te 7,22 uur
V. m. de Lek van vloed op eb kenterde.
In deze periode van (6,59 uur tot 7,22 uur v. m.) trad dus een
neer op bij den benedenmond der Lek. Evenzoo kwamen neeren voor
tusschen de kentering van eb op vloed van de Noord (2,22 uur n. rn.),
tot de overeenkomstige kentering van de Lek (4,9 uur n. m.), in welke
periode in de Noord vloed ging, terwijl in de Lek eb liep. De Nieuwe
Maas kenterde om 6,59 uur v. m., omstreeks hoogwater, de Lek om
7,22 uur V. m. Noord en Bakkerskil bereikten den grootsten eb-af\mer
om 8 uur v. m. (resp 514 en 24 M\), welke daarna zeer langzaam en
geleidelijk afnam. De eb-afvoer van de Nieuwe Maas en van de Lek nam
eerst snel, dan langzamer toe; de afvoer werd voor beide het grootst
om 10 uur v m. (resp. 1553 en 1198 M’), om daarna eerst langzaam
dan sneller af te nemen. Om 2,22 uur n. m, kenterde de Noord weder
van eb op vloed; kort daarop de Bakkerskil (2,36 uur n. m.).
Nu had het omgekeerde plaats van wat ’s morgens gebeurde: een
deel van het ebwater der Lek ging als vloed de Noord op. En toen een
uur later (3,37 uur n. m.) de Nieuwe Maas kenterde, stroomde zelfs al
het ebwater uit de Lek, vermeerderd met het vloedwater van de Nieuwe
Maas, de Noord in, tot de Lek een half uur later (4,9 uur n. m.) kenterde.
De Noord en de Bakkerskil bereikten het maximum van den vloed-
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aanvoer zeer langzaam (resp. om 5,20 uur n. m. en om 5 uur n. m.
met resp. 4,16 M®. en 19 M®.) ; de Nieuwe Maas en de Lek spoediger
(beide ora 5,20 uur n, in., resp. 1134 M®. en 800 M^.).
De afname van den aanvoer geschiedde geleidelijk; de kentering van
vloed op eb had plaats in dezelfde volgorde als in den morgen.
d. Oostpunt van Rozenburg. (Zie Bijlagen 13 tot en met 18, 23, 26
en 27). De waarnemingen zijn in tweeen gesplitst, om het benoodigde
personeel en materieel te beperken. Om de twee waarnemingen toch in
onderling verband te brengen is op beide dagen in de Noordgeul gedreven.
Dit was ook noodig ora telkens eene afgesloten kom te vormen, met
het oog op de correctie der uitkomsten.
Er werd waargenomen op 7 Juli 1908 in de Oude Maas, de Botlek
en de Noordgeul; op 8 Juli 1908 in de Nieuwe Maas, het Scheur en
de Noordgeul.
De waterwaarnemingen geschiedden op beide dagen aan de tijdelijke
peilschaal in het drijfvak der Noordgeul en aan de vaste peilschalen
Benedenkant Noordgeul en aan den R. O. van het Scheur in raai 154^;
op 7 Juli bovendien aan de peilschalen aan den strekdam op de Botlek,
in de drijfvakken Botlek en Oude Maas en bij het Huis te Engeland;
op 8 Juli bovendien aan de peilschalen bij de Vergulde Hand, te Vlaardingen en in de drijfvakken Scheur en Nieuwe Maas.
7 Juli: Oude Maas, Botlek, Noordgeul. Er Averd Avaargenomen met resp. 4, 5 en 3 drijvers van af 4 uur v. m. ; doordat de
posten aan de Oude Maas het laatst bezet werden, kwam men daar
even te laat om nog de kentering A^an eb op vloed (5,30 uur v. m.)
Avaar te nemen. Op de Botlek en de Noordgeul ging nog eb. (’) De
eerstgenoemde nam af, terwijl de aanvoer der Noordgeul steeds grooter
Averd, tot de afvoer om 5,40 uur v. m. haar maximum bereikte (395
M^,). Om 5,46 uur v. m. kenterde ook de Botlek van eb op vloed,
Avaardoor de aanvoer uit de Noordgeul eenigszins afnam ; door sterkere
rijzing van den waterspiegel in den Waterweg nam die aanvoer weer toe
en bereikte een tweede maximum om 7,20 uur v. m. (364 Ml); in
verband hiermede vertraagde de toename van den aanvoer der Botlek
een oogenblik, om daarna weer door te gaan tot haar maximum (1169
M^.), dat om 8 uur v. m. bereikt werd, terwijl de aanvoer der Noordgeul
minder Averd, te meer daar de vloed in de Oude Maas, welke haren
(9 Voor de Noordgeul is eb de richting N.O.—Z.W.
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maximum afvoer om 7,40 uur v. m bereikte (1247 M®.), al weder aan
het afnemen was.
De Noordgeul kenterde nu om 9,5 uur v. m. en onttrok van dat
oogenblik af water aan de kom Botlek-Oude Maas. De afvoer in deze
beide takken nam af, in de Oude Maas het meest, terwijl een deel van
het vloedwater uit de Botlek de Noordgeul instroomde.
Kort achter elkander kenterden nu Oude Maas (10,10 uur v. m,)
en Botlek (i0,25 uur v. m.) van vloed op eb ; de Noordgeul nam weer
het verschil in afvoer op deze rivierarmen over en bereikte haar maximum
om II uur V m. (327 M^.) en een tweede om 1,20 uur n.m. (263 M^.).
De Oude Maas bereikte het maximum van haren eb-afvoer om 12,20
uur n. m. (1055 M^.); de Botlek nagenoeg gelijktijdig, om 12,40 uur
n. m. (784 M^.) : beide namen daarna langzaam af, de Oude Maas echter
sneller dan de Botlek, zoodat het verschil in afvoer steeds kleiner werd,
waardoor de Noordgeul om 4,12 uur n, m. van vloed op eb kenterde,
te 5,41 uur n. m. gevolgd door de Oude Maas en te 6,7 uur n. m.
door de Botlek.
Uit deze waarnemingen blijkt dat de Oude Maas altijd kort v66r de
Botlek kentert
8 Juli: Nieuwe Maas, Scheur, Noordgeul. Er werd waargenomen met resp. 6, 5 en 3 drijvers: het begin der waarnemingen was
z66 vroeg gekozen, dat de kenteringen op het Scheur en de Nieuwe Maas
nog moesten plaats hebben; op beide rivierarmen ging nog eb, hoewel
weinig. De Noordgeul had haren maximum eb-afvoer nog niet bereikt.
Om 6,18 uur v. m. kenterde het Scheur, zoodat al het water door deze
rivier en de Nieuwe Maas aangevoerd, door de Noordgeul afgevoerd
moest worden. Door de sterke toename van den vloed in het Scheur
steeg het water in de kom, zoodat de Nieuwe Maas om 6,33 uur v. m
kenterde; de vloedsaanvoer bleef echter ten achter bij dien van het
Scheur; het verschil in hoeveelheid werd door de Noordgeul afgevoerd,
die om 6,40 uur v. m. den maximum afvoer bereikte (311 M^); een
tweede maximum volgde om 7,40 uur v. m. (285 M^.), Daarna nam de
afvoer langzaam af. In het Scheur en de Nieuwe Maas trad het maximum
gelijktijdig op te 8,40 uur v. m. (resp. 3435 M^. en 3374 M^.) ; daarna
namen beide af, nu eens sneller, dan langzamer, waarbij elk beurtelings
den grootsten afvoer vertoonde.
In de Noordgeul begon de stroomsnelheid langs den rechteroever
(Rozenburg) om + 8,20 uur v. m. te vertragen en om 9 uur v. in. te
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kenteren; dan ging er langs den rechteroever vloed, terwijl de eb nog
langs den linkeroever trok. Zoodoende ontstond in den bovenmond eene
neer, welke de waarnecaingen onzuiver maakte. Oin 9,32 uur v.rn.
trad de kentering in, zoodat toen in alle rivierarmen vloed ging, tot
om 11,23 uur v.m. bet Scheur keuterde, te 11,37 uur v.m. gevolgd
door de Nieuwe Maas. Toen ging bet vloedwater in de Noordgeul als
eb bet Scbeur in, maar botste daarbij tegen den ebstroom van de Nieuwe
Maas en veroorzaakte in den benedenmond dezer rivier eene groote neer,
aan deze neer is verraoedelijk bet bocbtige verloop van de afvoerkromme
der Nieuwe Maas bij den grootsten afvoer te wijten. Om 12 uur v.m.
bereikte de Noordgeul den maximum-aanvoer (354 M^); om 2 uur n.m.
een tweede maximum (258 M^.), samenvallende met den grootsten ebafvoer in bet Scbeur (3064 M®,); op de Nieuwe Maas was dit maximum
al om 1,40 uur n.m. bereikt (2826 Ml)
De aanvoer der Noordgeul nam toen zeer regelmatig af; om 4,46
uur n.m. kenterde de rivier bijna gelijktijdig over de voile breedte van
vloed op eb, en daar de afvoer op bet Scbeur sterk verminderde door
bet opkomen van bet water, werd een deel van bet water uit de Nieuwe
Maas in de Noordgeul afgeleid. Om 7,20 uur n.m. kenterde bet Scbeur,
te 7,36 uur n.m. door de Nieuwe Maas gevolgd.

e. Hoek van Holland. (Zie Bijlagen 19, 20, 28 en 29).
De waarneniing bij een gemiddelden stand der bovenrivier gescbiedde
op 23 Juni 1908, met 6 drijvers. Het waarnemen der waterstanden bad
plaats aan de vaste peilscbaal bij bet worteleind Noorderboofd te Hoek
van Holland, aan de tijdelijke peilscbaal in bet drijfvak en aan de vaste
peilscbaal aan de scbutsluis op Rozenburg.
Toen de drijving om bij zevenen begon, was de stroomkentering al
voor een deel ingetreden; de totale kentering (van eb op vloed), had
juist om 7 uur v.m. plaats.
Zeer snel en volkomen regelmatig groeide de toevoer aan, tot het
maximum (5520 M^.) om 9 uur v.m. bereikt werd, kort v66r hoogwater, dat om 9,35 uur intrad ; daarna nam de toevoer iets langzamer
af, dan deze voor H. W. was toegenomen, maar ook zeer regelmatig;
bij werd gelijk nul te 12,20 uur n.m., waarna de eb intrad. De afvoer
nam toen ook vrij snel toe, aanvankelijk regelmatig, later minder regel¬
matig en bereikte haar maximum (4516 M^.) om 2,40 uur n.m., om
daarna langzamer en vrij onregelmatig af te nemen; toen het laagwater
inviel (0,58 M.
N.A.P.) om 5,40 uur n.m. was de afvoer reeds
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verminderd tot 2038
; ora 8 uur n.ra. trad de kentering in. De
onregelraatigheid van de verandering in afvoer bij eb zal verraoedelijk
voor een deel toe te schrijven zijn aan den invloed van den dichtbij
gelegen lagen dam I aan den rechteroever nabij ducdalf R I , welke
dara bij eb, voornamelijk bij laag water, eene neer veroorzaakt aan
de benedenzijde. Voor een ander deel is die onregelraatigheid wellicht te
wijten aan den invloed van bet zoute water, welke zich vooral in de
tweede helft der ebperiode doet gevoelen.
Op 21 Juli 1909 is met een hoogen bovenrivierstand eene strooraafvoermeting verricht op ongeveer dezelfde plaats. (Zie bijlage 20). De
waarnemingen begonnen even v66r de kentering van vloed op eb, die
ora 6,53 uur v.m. inviel. De afvoer steeg zeer snel tot zijn maximum
(4381
) dat te 9 uur v.m. bereikt werd.
Bij de afname van den ebafvoer werd hetzelfde onregelmatige
verloop waargenomen als op 23 Juni 1908. De kentering van eb op
vloed . viel in om 2,44 uur, waarna de vloed zeer snel den maximum
afvoer bereikte, 4176 M^. (te 4,40 n.m.). De afname geschiedde ook snel
en regelmatig; de kentering van vloed op eb had te 6,48 n.m. plaats.
Bewerking van de
waarnemingen.

De gegevens bij de waarnemingen verzameld zijn verwerkt tot de
uitkomsten vermeld in de Bijlagen 2 tot en met 20 en 24 tot en met 29.
De afvoeren van kentering tot kentering bij de verdeelpunten zijn
aanschouwelijk voorgesteld in de Bijlagen 21,22 en 23. (Voor de wijze van
samenstelling van bijlage 23, zie biz. 43 van dit verslag).
De afvoermetingen in elk bepaald vertakkingspunt zijn telkens slechts
eenmaal verricht. Zij geven dus uitkomsten in een zeer bijzonder geval,
n.l. bij de waterstanden op den waarnemingsdag Zal nu de gemeten
afvoer ongeveer overeenkomen met den gemiddelden afvoer over eene
groote periode, dan is het noodzakelijk, dat de afvoermetingen geschieden
bij waterstanden, ongeveer overeenkomende met de gemiddelde water¬
standen over diezelfde periode. De Bijlagen 24 tot 29 geven graphisch
aan in hoeverre aan deze voorwaarden voldaan werd. Als „gemiddelde
waterstanden” zijn aangenomen de gemiddelden der waargenomen water¬
standen in het vijfjarige tijdperk 1 November 1904—31 October 1909,
zijnde dit het vijfjarige tijdperk hetwelk bereids sedert de afsluiting van
de Maas bij Andel is verstreken, te beginnen met den aanvang der
eerste wintermaanden, welke op die afsluiting zijn gevolgd.
Om tot de waterverdeeling bij den gemiddelden afvoer te kornen, is het
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echter iiiet noodig afvoermetingen te doen bij waterstanden welke
nagenoeg met de gemiddelde overeenkomen. Immers de uilkomsten der
verrichte afvoei'metingen geven de verhoudingen aao van de aan- en
afvoeren der verschillende riviertakken, welke bij een verdeelpunt samenkomen en deze verhoudingen zullen niet belangrijk gewijzigd worden bij
waterstanden welke weinig verschillen van die, waargenomen tijdens de
afvoermetingen. Aan deze voorwaarden nu voldoen de gemiddelde
waterstanden (op de Bijlagen 24 tot 29 eveneens aangegeven), zoodat
bij de beschouwing van een gemiddeld geval ook de gevonden verhoudingen
van aan- en afvoeren, zonder groote fouten te maken, aangehouden
mogen worden.
Zoo wordt derhalve de invloed gevonden van de zijtakken der tijrivier
op de totale waterbeweging, terwijl de hoeveelheden door de laatste
gestroomd vloed- en ebwater in een gemiddeld geval kunnen worden
verkregen door vaksgewijze vermenigvuldiging van het gemiddeld oppervlak
der rivier met het gemiddelde getij verschil in elk vak; door vervolgens
daarbij op te tellen den afvoer der bovenrivier in een gemiddeld geval,
d. i. nagenoeg bij M. R., wordt het vermogen in een gemiddeld geval
van de tijrivier verkregen.
lil. Verg-elijking’ van de nitkomsten der stroomdrijving-en in 10OS en 1000 met die in 187’0
en 1807/08.
a.

Hardinxveld. (Zie Bijlagen 2, 3, 4, 24 en 30).

Op vier, drie en twee dagen v66r den waarnemingsdag in 1908 (29
Juli) wees de waterstand in den Rijn te Keulen een peil aan van resp. 0,68 M,,
0,99 M., en 0,88 M.
M. R. (1891-1900); op de overeenkomstige dagen
voor den waarnemingsdag in 1879 (2 September) waren die rivierstanden
resp. 0,84 M., 0,84 M. en 0,81 M. -+- M. R. (186l-’70). Het hoogwater
bereikte in de drijfvakken op de drie rivieren bij Hardinxveld in 1908
een hooger peil dan in 1879, n.l. op de Boven-, de Beneden- en de
Nieuwe Merwede resp. 0,14 M,, 0,24 M. en 0,19 M. terwijl daarentegen
het laagwater lager afliep, resp. 0,40 M., 0,21 M. en 0,13 M.
Het gemiddelde tij verschil bij Hardinxveld is derhalve bij vergelijking
dier twee dagen in het tusschen gelegen 30-jarig tijdvak toegenomen
van 0,75 M. tot 1,19 M. Deze versterking van de getijbeweging is nit
den aard der zaak van merkbaron invloed geweest op den duur van eb
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en vloed en heeft voorts een meer regelmatigen vorm gegeven aan de
lijnen der afvoeren per secunde (afvoerkrommeii), terwijl de grenzen
waartusschen die afvoeren schommelen voor de drie rivieren tevens
aaninerkelijk zijn verruimd.
Het hoogwater treedt thans op de Boven- en de Beneden-Merwede
nagenoeg gelijktijdig in met dat op de Nieuwe Merwede, derhalve
aanmerkelijk vroeger dan in 1879. Ook de tijdstippen van laagwater
zijn vervroegd; op de Beneden-Merwede zelfs met 1 uur en 15 minuten.
Viel dit in 1879 ongeveer gelijk met dat van laagwater op de BovenMerwede en 40 minuten later dan dat op de Nieuwe-Merwede, in 1908
trad het resp. 40 en 35 minuten vroeger in.
De Beneden-Merwede begint derhalve het eerst wederom te wassen
en daarna de Boven- en de Nieuwe-Merwede te zamen, terwijl het
hoogwater op de drie rivieren gelijktijdig optreedt.
In den bovenmond van de Nieuwe Merwede — de getijrivier, welke
den aard der waterbeweging bij Hardinxveld in hoofdzaak bepaalt —
treedt de versterking der getijbeweging in de afvoercijfers per secunde
duidelijk aan het licht. In 1879 n.l. bedroegen de maximum- en de
minimum-afvoer resp. 1574 M^. (10 uur v.m.) en 539 M®. (5,30 uur
n.m.); in 1908 resp. 1631 M^ (9 uur v.m.) en 297 M^. (5,40 uur n.m.).
Het verschil is hier dus toegenomen van 1035 M^ tot 1334 M^., of
van 192 pCt tot 449 pCt. van den minimum-afvoer
Vertoonde de afvoerkromme van de Boven-Merwede in 1879 twee
maxima n.l. te 9 uur v.m. en 12,30 uur n.m. resp. groot 2019 M*. en
2064 M^., in 1908 werd slechts e^n maximum waargenomen, n.l. te
9,20 uur v.m. groot 2539 M^. per secunde. De minimum-afvoer was in
1879 (te 6 uur n.m.) 1396 M^., in 1908 (te 5,40 uur n.m.) 901 M^
Het verschil tusschen den maximum- en den minimum-afvoer is op deze
rivier derhalve toegenomen van 668 M^ tot 1638 M^. of van 48 pGt.
tot 182 pCt. van den minimum-afvoer.
De lijn der afvoeren van de Beneden-Merwede vertoonde in 1879
zelfs drie maxima, n.l. 705 M^. (9 uur v.m.), 694 M^. (1 uur n.m.) en
746 M^. (5,30 uur n.m.) en drie minima ; 663 M^. (10,30 uur v.m.), 672 M^.
(2 uur n.m.) en 603 M^. (7 uur n.m.). In 1908 daarentegen vertoonde
zij slechts een maximum, groot 833 M^. te 10 uur v.m. en een minimum
groot 505 M^ te 6,20 uur n.m. Het verschil tusschen den maximum- en
den minimum-afvoer is bijgevolg toegenomen van 143 M^ tot 328 M^.
of van 24 pCt. tot 65 pCt, van den minimum-afvoer.
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Sedert 1879 heeft het bovendeel der Beneden-Merwede derhalve veel
meer het karakter van eene tijrivier aangenomen waarop de waterbeweging zich evenals die op het benedendeel der Boven-Merwede in
hoofdzaak richt naar de eb- en vloedbeweging op de Nieuwe Merwede.
In tegenstelling met den toestand van 1879 voert de Beneden-Merwede
thans gedurende een groot deel van de eb (ruiru 7V2 uur) per secunde
inderdaad ongeveer Vs gedeelte van het water der Boven-Merwede af,
en nog slechts gedurende betrekkelijk korten tijd v66r en na hoog- en
laagwater (te zamen ruim dVs uur per getijde) doet zij dienst als een
opening welke het verschil in capaciteit tusschen de Boven- en de
Nieuwe Merwede voor hare rekening neemt. Als de laatst genoemde
rivier haren minimum-afvoer heeft bereikt, is de afvoer van de BenedenMerwede evenals in 1879 belangrijk grooter, doch de Beneden-Meiwede
wijst alsdan niet haar maximuin-afvoercijfer aan, integendeel slechts
40 minuten na de Nieuwe Merwede bereikt ook de Beneden-Merwede
thans haren minimiim-afvoer.
Niettegenstaande de versterking der getijbeweging konien de groote
stroomsnelheden, welke in 1879 in de vaargeul aan den rechteroever
van de Boven-Merwede werden waargenornen, niet meer voor; daarentegen
treedt thans over nagenoeg de geheele breedte dier rivier eene stroomsnelheid van ongeveer 1 M. per secunde als maximum en gedurende een
groot deel van de eb op.
Ofschoon de diepte in de rivier nog steeds aan den rechteroever "wordt
aangetroffen, komen in de ondiepe zuidelijke helft van het dwarsprofiel
even groote stroomsnelheden voor als in de noordelijke helft, zulks als
gevolg van de omstandigheid, dat de Nieuwe Merwede hare afzuigende
werking meer rechtstreeks op de zuidelijke helft van het dwarsprofiel
doet gevoelen.
Eene omstandigheid van ongunstigen aard is, dat de stroomsnelheden
in den bovenmond van de Nieuwe Merwede in ’t algemeen kleiner zijn
dan die op de Boven-Merwede, zoodat beneden Werkendam stroomverlammingen optreden.
Gedurende de waarnemingen (van 5,40 uur v.m. tot 8 uur n.m.)
voerden de Boven-, de Beneden- en de Nieuwe Merwede af, resp. 100,5,
37,1 en 63,4 millioen M^.
h. Dordrecht. (Zie Bijlagen 5, 6, 7, 8, 21, 25 en 30).

Op vier, drie en twee dagen v66r den waarnemingsdag in 1908
(31 Juli) wees de waterstand in den Rijn te Keulen een peil aan van
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resp. 0,88 M., 0,61 M. en 0,39 M. -i- M.R. (1891—1900); op de overeenkomstige dagen v66r den waarnemingsdag in 1879 (18 September) waren
die rivierstanden resp. 0,48 M., 0,49 M. en 0,27 M. -f- M.R. (1861—’70).
Bij eene onderlinge vergelijking van de uitkomsten der waarnemingen
van 1879 en 1908 doet zich de moeilijkheid voor, dat in 1879 alleen
op de Oude Maas een vol getijde is waargenomen, en bij de drie overige
rivieren slechts een gedeelte van een getijde, zoodat de totale afvoeren
ten deele geschat moesten worden In 1908 was die schatting alleen
noodig bij bet Wantij, in welke rivier de kenteringen op geheel andere
tijdstippen plaats grijpen dan in de Beneden-Merwede, de Oude Maas en
de Noord. De berekende en de geschatte afvoeren zijn de volgende: (')
Millioenen

M^.

RIVIER.

Beneden-Merwede.
Wantij . . . ,
Onde Maas .
Noord . . . ,

Eb.

Vloed.

Verschil.

Totaal
vermogen.

30,9 (26,3 ?)
1,8 (2,5)
27,4 (27,2)
5,2 (4,6?)

2,6 (1,4)
3.2 ? (?)
4.3 (5,3)

28,3 (24,9 ?)
— 1,4 ? (?)
23.1 (21,9)
5.1 (4,4 ?)

33,5 (27,7 ?)
5,0 (?) (?)
31,7 (32,5)
5,3 (4,8 ?)

0,1

(0,2)

Uit deze cijfers blijkt, dat de vloed op de Beneden-Merwede betrekkelijk zeer sterk (met 1,2 millioen M^. of 85,7 pCt.) is toegenomen en
daarentegen op de Noord en de Oude Maas eenigermate is verminderd.
Hierbij is in bet oog te houden, dat bet laagwater op 31 Juli 1908,
0,32 M. lager afliep dan op 18 September 1879, en dat bet volgende
boogwater 0,05 M. booger steeg, zoodat bet tijverscbil, betwelk voor een
aanzienlijk deel de grootte van den vloedaanvoer bepaalde, in 1908
0,37 M. (nagenoeg 23 pCt. van bet gemiddelde getijverscbil bij Dordrecht)
grooter Avas dan in 1879. Evenzoo Avas bet morgentij verscbil, waaiwan
de ebafvoer afbankelijk was, in 1908, 0,23 M. grooter.
De ebafvoer nam van 1879 tot 1908 op al de rivieren bebalve bet
Wantij toe, voornamelijk op de Beneden-Merwede. De toename op de
Oude Maas was z66 gering, dat wegens de grootere afname van den
vloedaanvoer bet vermogen in 1908 0,8 millioen Mb of 2,5 pCt. kleiner
Avas dan in 1879.
(') De getallen tusschen haakjes duiden de overeenkomstige waarden van 1879 aan, voor
zoover geschat voorzien van een vraagteeken.
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Het vermogen van de Noord en dat van de Beneden-Merwede namen
met resp. 0,5 millioen M^. of 9,4 pCt. en 5,8 millioen
of 21 pCt toe.
Wat den duui- van eb en vloed betreft, valt het volgende op
te merken.
In den zuidelijken mond der Noord nam sedert 1879 de duur van
den vloed af met ruim 1 uur; in de Oude Maas en de BenedenMerwede daarentegen werd de vloedperiode ongeveer 20 minuten langer
In overeensteinming hiermede duurde de eb in de Oude Maas ongeveer
20 minuten korter. In de Noord en de Beneden-Merwede is de duur
der eb op 18 September 1879 niet bekend, zoodat ten deze geen vergelijking mogelijk is.
De maximum-hoeveelheden eb- en vloedwater per secunde zijn op de
Beneden-Merwede, de Oude Maas en de Noord belangrijk vermeerderd,
daarentegen op het Wantij eenigszins afgenomen, zulks vermoedelijk als
gevolg van de aanslibbing in den Biesbosch, ten westen van de Nieuwe
Merwede.
Uit het bovenstaande valt ten aanzien van de waterbeweging in de
rivieren bij Dordrecht op te maken, dat de getijbeweging in de BenedenMerwede vrij aanzienlijk is versterkt en daarentegen eenigermate verzwakt
in de Oude Maas. In den raond der Noord is de heen en weer gaande
beweging van het water verminderd, doch doordat de rivier in hooge
mate het karakter van bovenrivier aannam, is haar totale vermogen
niettemin vooruitgegaan. Het Wantij is uit den aard der zaak uitsluitend
tij rivier.
De oorzaak der versterking van de Beneden-Merwede als tijrivier
zal voor een deel moeten worden gezocht in den vooruitgang van de
Nieuwe Merwede en voor een deel in de afsluiting van de Maas bij Andel,
door welke beide omstandigheden de afvoer van opperwater door de
Beneden-Merwede is verminderd, doch van meer invloed vooral voor het
benedendeel dezer rivier is vermoedelijk de algemeene verbetering der
Dordtsche Waterwegen geweest, waardoor de ebstauden v66r Dordrecht
zijn verlaagd, terwijl de hoogte van M. V. daarentegen nagenoeg onveranderd bleef. Zonder deze gunstige omstandigheden zou de Oude Maas
als tijrivier vermoedelijk meer achteruitgang hebben vertoond, aangezien
het Wantij door aanslibbingen in den Biesbosch als vloedkorn in ver¬
mogen vermindert, terwijl de Noord, zooals voor de hand ligt, onder
den invloed van de belangrijke vcrbeteringen van den Waterweg van
Rotterdam naar Zee en van de Nieuwe Maas boven die havenstad, door

27
verminderden aanvoer naar Dordrecht en vermeerderden afvoer de getijbeweging in den bovenmond der Oude Maas doet verslappen. (')
c. Krimpen aan de Lek. (Zie Bijlagen 9, 10, 11, 12, 22, 25 en 30).
Herleid op bet verdeelpunt werd bet volgende voor de afvoeren der
verschillende rivieren gevonden. (^)
8,7 millioen M^. ( 6,5 ).
Bij vloed Nieuwe Maas
( 0,05).
0,2
Bakkerskil
3,4
( 2,9 ).
Noord.
6,3
( 1,9 ).
Lek .
.
(30,3 ).
33,0
Nieuwe Maas
Bij eb ;
( 0,3 ).
0,4
Bakkerskil
( 7,3 ).
8,1
Noord.
(21,7 ).
26,3
Lek
Zoodat deze vier rivieren bij eb meer dan bij vloed afvoerden resp.
24,3, 0,2, 4,7 en 20 millioen M^.
Bij de waarnemingen in 1898 bedroegen deze cijfers resp. 23,8, 0,25,
4,4 en 19,8 millioen M^., waaruit blijkt dat de op beide dagen afgevoerde
hoeveelheden opperwater tamelijk wel overeenkomen. (^)
Bij vergelijking dezer cijfers springt al dadelijk in bet oog de sterke
wijziging van bet vermogen der Lek, dat van 23,6 tot 32,6 of met 9
millioen M^ (38 pOt.) vermeerderde.
Het vermogen der Nieuwe Maas nam toe met 4,9 millioen M^., dus
slechts met ruim 13 pCt, ; dat der Noord met 1,3 millioen M^. of 13 pCt.
De Bakkerskil kan wegens haar gering vermogen verder buiten beschouwing blijven.
Hierbij is het volgende in aanmerking te nemen ;
Het hoogwater, dat op 26 April 1898 ongeveer bij den aanvang der
(1) Bij de onderlinge vergelijking van de uitkomsten der stroomdrijvingen van 18/9 en
1908 meet in het oog worden gehouden dat de stand van M. R. (1861—’70) te Keulen betrekkelijk laag is geweest, n.l. 0,62 M. lager dan M. R. (1861—’60) en 0,66 M. lager dan M. R.
(1871—’80), zoodat de afvoer van den Rijn op 31 Juli 1908 vermoedelijk niet onbeduidend
grooter was dan op 18 September 1879.
(2) De cijfers, tusschen haakjes geplaatst, geven de overeenkomstige hoeveelheden aan op
26 April 1898 waargenoinen.
Wegens de zeer belangrijke wijzigingen van den Rotterdainschen Waterweg tusschen
1879 en 1898 zijn de waarnemingen in laatstgenoemd jaar aangenomen voor de vergelijking
met de waarnemingen, verricht in 1908.
(3) Onder opperwater is hier te verstaan het van boven komende water, doch niet de
hoeveelheid, welke bij Arnhem op dien dag werd afgevoerd.
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drijvingeii inviel, steeg tot getniddeld 0,94 M. -j- N.A.P. ; het daarop
volgende laagwater daalde tot gemiddeld 0,62 M. -r N.A.P.; het vorige
ochteadlaagwater was gedaald tot 0,66 M.
N.A.P.
Het getijverschil v66r en na H.W. was dus nagenoeg hetzelfde, resp.
1,56 M. en 1,60 M.
Bij de Avaarneming op 31 Juli 1908 steeg het ochtendhoogwater tot
gemiddeld 1.18 M. -f- N.A.P.; het volgende laagwater viel slechts tot
gemiddeld 0,20 M. ^ N.A P., terAvijl het avondhoogwater rees tot ge¬
middeld 1,24 M. -+- N.A.P. Het getijverschil Avas hier dus resp. 1,38 M.
en 1,44 M en was dus des morgens 18 c.M. en des namiddags 16 c.M.
kleiner dan op 26 April 1898. Dit zou tengevolge moeten hebben, dat,
over een vol getijde gerekend, het totale vermogen in 1908 kleiner
gemeten zou moeten worden dan in 1898. Het tegendeel is Avaar.
Ook uit den duur der getijden blijkt, dat sedert 1898 het karakter
der Nieuwe Maas en Noord als tijrivieren ontwikkeld is, doch voor de
Lek en de Noord in veel sterkere mate dan voor de Nieuwe Maas.
Terwijl de duur van het getijde in verticalen zin ongeveer even groot
Avas (in 1898 12,6 uur, in 1908 12,4 uur), nam de duur van den vloedstroom toe bij de:
NieuAve Maas van 2,59 uur tot 3,27 uur; vermeerdering 28 minuten,
Lek
„
2,22
„ „ 3,7
„
„
45
„
Noord
„
3,10
„ „ 4,13 „
„
1,3 uur.
De duur van den vloed nam dus in de Noord toe met 33V3 pCt.
Ue rivieren bij Krimpen vei’toonen dus, hoeAvel zij op 31 Juli 1908
in ongunstiger omstandigheden verkeerden dan op 26 April 1898, een
vooruitgang als tijrivier, daar het vermogen is toegenomen, evenals de
duur van den vloed.
Dit geldt echter, zooals uit het bovenstaande blijkt, meer van de Lek
en de Noord dan van de Niemve Maas. Vergelijkt men de vermogens
dezer rivieren onderling dan blijkt het volgende. Het vermogen van Lek
en Noord te zamen bedroeg op 31 Juli 1908: 44,1 millioen M^,, dat van
de NieuAve Maas en Bakkerskil slechts 42,3 millioen M^. of 1,8 millioen
minder; op 26 April 1898 bedroeg het vermogen der beide eerstgenoemde
rivieren te zamen 33,7 millioen M^., dat van Nieuwe Maas en Bakkerskil
37 millioen M^. of 3,3 millioen meer. De Lek en de Noord gingen dus
samen 5,1 millioen M^. meer vooruit in vermogen dan de beide laatste
rivieren. Dit verschijnsel is alleen als volgt te verklaren.
In 1898 had eene uitwisseling van water plaats tusschen de NieuAve Maas
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en de Bakkerskil, oiigeacht het water dat de Nieuwe Maas afvoerde naar of
ontving van de Lek en Noord. Dit moet het gevolg geweest zijn van de omstandigheid, dat de Nieuwe Maas toen meer water aanvoerde, resp afvoerde dan
Lek en Noord te zamen konden opnemen, resp. leveren. Op 31 Juli 1908
greep juist het omgekeerde plaats; toen bleek de Nieuwe Maas niet
genoeg water aan te voeren voor de Lek en de Noord, of niet al het
door deze rivieren aangevoerde water te kunnen opnemen. Vandaar heen
en weerstrooming van water in deze laatste twee rivieren (Zie Bijlage 22,
gevallen B, C, F, G, en J), en dus grooter vermogen van beide te zamen,
want de in deze gevallen uitgewisselde hoeveelheden water worden dan
feitelijk dubbel geteld.
De waterbeweging
in de Noord.

Aangezien de waarnemingen te Krimpen en te Dordrecht gelijktijdig
zijn geschied kunnen de metingen in beide mondingen van de Noord
eenigermate op elkaar worden gecontrdleerd.
In den benedenmond van de Noord viel de ochtendkentering van
vloed op eb te 6,26 uur v.m. en de avondkentering te 6,35 uur n.m.
Gedurende de tijdsperiode tusschen die twee kenteringen bedroeg de uitstrooming uit dien mond 8.122.000 M^ en de instrooming 3.417.000 Mb,
een verschil alzoo van 4.7()5.000 Mb aan meer uitstrooming Gedurende
de genoemde tijdsperiode bedroeg de instrooming in den bovenmond
der Noord 5.154.000 Mb en de uitstrooming aldaar slechts 142.000 Mb
een verschil alzoo van 5.012.000 Mb aan meer instrooming. De twee
mondingen der rivier te zamen genomen, overtrof de instrooming de
uitstrooming derhalve met 307.000 M^. Te 6,35 uur n.m. was de waterstand in de Noord gemiddeld 0,08 M. hooger dan te 6,26 uur v.m. en
de waterberging over die hoogte bedraagt ongeveer 195.000 Mb of 112.000
Mb minder dan het genoemde verschil tusschen de in- en de uitgestroomde
hoeveelheden, welk verschil uitteraard is te wijten aan waarnemingsfouten
en aan de berging van water in de oeverlanden. (’)
Uit de genoemde cijfers van de doorgestroomde hoeveelheden water
en in verband met de bijlagen 7, 9, 21 en 22 is het duidelijk dat de
komsvulling van de Noord plaats heeft gehad aan beide zijden, dat de
ontlediging der vloedkom uitsluitend naar de zijde van de Nieuwe Maas
was gericht en dat gedurende het ebgetij rechtstreeks water door de
Noord werd afgevoerd.
(1) De werking van de Papendrechtsche geul is zeer onbeduidend en blijft bier eenvoudigbeidshalve buiten beschouwing.
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Blijkens de waarnemingen van 1908 heeft de Noord sedert 1879 aan
den benedenmond sterker bet karakter van tijrivier aangenomen en is
zij daarentegen aan den bovenmond als tijrivier achteruitgegaan, ongeacht
de geleidelijke dating van de laagwaterstanden te Dordrecht. De intensiteit
der getij beweging in verticalen zin is echter in beide monden toegenomen,
zooals blijkt nit bet volgende staatje.
In M. ten opzichte van N.A.P,
Dordrecht.
Periode.
1861—1870
1871—1880
1881—1890
1891—1900
1908

M. E.

M. V.

Krimpen aan de Lek.
Verschil.

Periode.
1861—1870
1871—1880
1881—1890
1891-1900
1908

■

0.11

1.11

1.22

•0.17
•0 32
•0.44
0.47

1.14
1.19
1.19
1.23

1.31
1.51
1.63
1.70

M. E.

M. V.

Verschil.

•0.42
•0.40
•0.34
■0.41
■0.42

0.59
0.73
0.91
0.98
1.05

1.01

1.13
1.25
1.39
1.47

d Oostpunt van Rozenburg. (Zie Bijlagen, 5, 13 tot 18, 23, 26, 27,
en 30).
7 Juli 1908. Uit de metingen bleek, dat herleid op bet verdeelpunt
der rivierarmen aan de westpunt van IJselmonde, de Botlek aanvoerde
bij vloed 10,7 millioen Mb en afvoerde bij eb 12,7 millioen Mb; de
Oude Maas resp. 13,2 en 16,7 millioen Mb Dit geeft een grooteren afvoer
bij eb dan bij vloed van resp. 2 en 3,5 millioen Mb De 1,5 millioen M^.
welke de Oude Maas meer afvoerde dan de Botlek, kwamen door de
Noordgeul den Waterweg ten goede.
In 1897 was de afvoer als volgt:(b
Bij de Botlek: vloed 11,6, eb 13,3, verschil 1,7 millioen Mb
Bij de Oude Maas: vloed 15,5, eb 19,2, verschil 3,7 millioen M^.
De Oude Maas voerde dus op 21 Juli 1897 2 millioen M^. meer af
dan de Botlek: deze hoeveelheid stroomde door de Noordgeul den
Waterweg in. Hierbij moet in het oog gehouden worden dat, terwijl de
laagwaterstanden in de drijfvakken op de waarnemingsdagen in 1897 en
1908 vrij goed overeenkwam en het hoogwater in 1897 veel hooger steeg,
zoodat het getijverschil in 1897 gemiddeld 1,41 M. bedroeg, en in 1908
(1) Wegens de zeer belangrijke wjjzigingen -van den Eotterdamschen Waterweg tiisschen
1879 en 1897 zijn de waarnemingen, verricht in laatstgenoemd jaar aangenomen voor de
vergeljjking met de waarnemingen verricht in 1908.

31

slechts 1,29 M. dus 0,12 M. minder. Zoodoende bleef het totale vermogen
van Botlek en Oude Maas beide, in 1908 resp. 23,4 en 29,9 millioen Mb
achter bij dat in 1897, toen het resp. 24,9 en 34,7 millioen M®. bedroeg.
Eene andere oorzaak van deze kleinere vermogens kan liggen in den
achteruitgang in capaciteit der beide of van eene dezer rivieren, door
opslibbing, aanzanding als anderszins.
8 Jidi 1908. De metingen hebben uitgewezen, dat de afvoer als
volgt was;
Bij het Scheur: vloed 36,9, eb 53,3 millioen Mb, verschil 16,4
millioen Mb, totaal vermogen 90,2 millioen M^,
Bij de Nieuwe Maas; vloed 35,8, eb 51,0 millioen Mb, verschil 15,2
millioen Mb, totaal vermogen 86,8 millioen M^.
Deze cijfers zijn beter vergelijkbaar met die van 22 Juli 1897, omdat
het getijverschil in beide gevallen niet zoo sterk uiteenloopt; 22 Juli
1897 bedroeg het gemiddeld 1,39 M.; 8 Juli 1908 was het 1,35 M.
Hierbij moet echter in het oog worden gehouden, dat het laagwater
onmiddellijk aan de waarnemingen voorafgaande, op 22 Juli 1897 ongeveer 0,10 M. lager afliep dan op 8 Juli 1908, zood^t hierdoor de vloedaanvoer op 22 Juli 1897 naar verhouding grooter werd.
Op 22 Juli 1897 was bij het Scheur de afvoer bij vloed 39,8, bij
eb 50,1 millioen M^., verschil 10,3 millioen Mb, totaal vermogen 89,9
millioen M"*. Bij de Nieuwe Maas bedroeg de afvoer bi] vloed 36,6, bij
eb 45,3 millioen M^., verschil 8,7 millioen M^., totaal vermogen 81,9
millioen M^. Het vermogen van het Scheur was dus op 8 Juli 1908
0,3 milloen M^. grooter dan op 22 Juli 1897; het vermogen van de
Nieuwe Maas 4,9 millioen M^. grooter.
Het verschil tusschen den afvoer bij eb en den aanvoer bij vloed
was op 8 Juli 1908 bij het Scheur 1,2 millioen M^. (2,3 pCt. van den
ebafvoer) meer dan dit verschil bij de Nieuwe Maas, welke hoeveelheid
dus van de Noordgeul afkomstig was: op 22 Juli 1897 was deze hoe¬
veelheid 1,6 millioen M^. (3,2 pCt. van den ebafvoer van het Scheur).
Hierin is dus bij vergelijking dier twee waarnemingen een achteruitgang
van 0,4 millioen M^. te bespeuren. De aanvoer bij vloed bleef bij het
Scheur 2,9 millioen M^. achter bij dien op 22 Juli 1897; dit kan voor
een groot deel te wijten zijn aan den bovengenoemden lageren ebstand
op 22 Juli 1897; de afvoer bij eb ging 3,2 millioen M^. vooruit. Bij de
Nieuwe Maas ging de vloedaanvoer 0,8 millioen Mb achteruit, de ebafvoer
5,7 millioen Mb vooruit.
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Om een duidelijker beeld te verkrijgen vn,n de stroomverdeeling bij
de Oostpunt van Rozenburg, is getracht de waarnemingen, verricht op
7 en 8 Juli 1908 op globale wijze tot een geheel te vereenigen. Anders
dan zeer globaal kon hierbij niet gewerkt worden daar de uitkomsten
op deze twee dagen tamelijk uite^nloopend zijn voor de grootheden,
welke zoowel op den eersten als op den tweeden datum bepaald werden.
(Dat zijn de grootheden die betrekking hebben op bet drijfvak Noordgeul). Wat betreft de waterstanden; bet hoogwater was op 7 Juli in bet
drijfvak Noordgeul 0,71 M. + N.A.P., bet laagwater 0,57 M. ^ N.A.P.;
op 8 Juli waren deze hoogten resp, 0,79 M. + N.A.P. en 0,57 M.
N A.P.: bet laagwater was dus gelijk, doch bet hoogwater op 8 Juli
0,08 M. hooger, Daartegenover staat dat bet voorafgaande laagwater op
7 Juli 0,83 M.
N.A.P. was; op 8 Juli 0,64 M.
N.A.P. of 0,19 M.
hooger. In verband hiermede behoeft bet dus niet te verwonderen, dat,
terwijl de vloedaanvoer in de Noordgeul op 7 Juli 5,2 milboen
beliep, op 8 Juli slechts 4,9 milboen MJ vloedwater werd aangevoerd.
Doordat de Noordgeul eenigszins als Wantij werkt, kon alleen de vloed
op beide dagen volledig gemeten worden; van de eb slechts een gedeelte.
Het overige gedeelte moet gegist worden uit den vermoedebjken vorm
van het niet bekende deel der afvoerkromme. Bit gedeelte is dus slechts
bij benadering bekend, te meer omdat er bier geene herleiding tot het
verdeelpunt kon plaats hebben, noch correctie voor de komsvulbng kon
toegepast worden. De cijfers van den afvoer bij eb worden dan op 7 Juli
4,9 milboen, op 8 Juli 3,4 milboen
zoodat het vermogen bedroeg:
op 7 Juli 10,1 milboen Mb en op 8 Juli 8,3 milboen
Op 21 en 22 Juli 1897 was de aanvoer bij vloed resp. 6,5 en 6,0
milboen M^. ; de afvoer bij eb is alleen voor 22 Juli en dan nog gedeeltebjk door schatting bepaald op 4,3 milboen Mb , zoodat toen het ver¬
mogen 10,3 milboen Mb bedroeg.
De gegevens verkregen op 8 Juli 1908 bij de waarnemingen in het
Scheur, de Nieuwe Maas en de Noordgeul, zijn hierbij hoofdzakebjk als
basis aangehouden, daar het ten slotte toch in hoofdzaak te doen is om
de waterverdeebng aan den bovenmond der Noordgeul. Daar de duur
van het vloedgetij in de Noordgeul op 7 en 8 Juli slechts weinig (7
minuten) verschilt, is als duur van het vloedgetij in de Noordgeul 7,14
uur aangehouden. Alle kenteringen zijn toen herleid op de morgenkentering der Noordgeul van eb op vloed; deze viel op 7 Juli om 9,5 uur
V m. en op 8 Juli om 9,32 uur v.m. Dit tijdstip is middag (12 uur)
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genoemd en de overeenkomstige tijdstippen van de andere kenteringen
zijn hierop herleid, waarbij de waargenomen verschillen in tijd aangehouden werden. Zoo werd onderstaande tabel gevormd.
Kenteringstyden herleid op die van de Sfoordgenl E/V om 12 nnr.

K entering.
Riviertak.

„ (?)
„ (?)

„
„

12,—
12,—

„
„

„
„

0,49 „ (?)

„

8,46

„

„

1,12 uur n.m.
1,27 „
„
7,14 „
„
7,14 „
„
1,51 „
„

1,2

„

0,1

„

„

2,0

0,9 uur(?)v.ni.
0,25 „ (?) „

Oude Maas.
Botlek . . .
Noordgeul .
Noordgeul .
Scheur . . .
Nieuwe Maas

E./V.

V./E.

E./V.

V./E.

6,12
6,12

„ (?)

8,25 uur
8,41 „

V

m.
„

9,31 uur
0,47 „
1,6 „
1,6 „
9,62 „
10,6 „

„ „

n.m.
„
(?) v.m.
(?) „
n.m.
„

fla; bi:rt

Deze tijdstippen bepaalden nu de grenzen der perioden, welke alle
verschillen wat de stroomrichting betreft in ebne der vijf riviertakken.
In elke dezer perioden werden nu voor zoover noodig met behulp
der afvoerkrommen de hoeveelheden doorgestroomd water in alle takken
bepaald : hierbij werden de getallen voor zoover betreft de Oude Maas
en de Botlek gecorrigeerd op den afvoer der Nooi’dgeul op 8 Juli 1908.
Zoodoende werd onderstaande tabel verkregen.
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A
B
C
D
E

P
G
H
I
J
K

Tijd

8,41 uur- - 8,46 uur.
8,46 „ - - 0,1 „
0,1
„ - -12,- „
12,- „ - - 1,12 „
1,12 „ - - 1,27 „
1,27 „ - - 1,51 „
1,51 „ - - 2,5 „
2,5 „ - - 7,14 „
7,14 „ - - 0,31 „
0,31 „ - -0,47 „
0,47 „ - - 0,52 „

Duur
van de
periods.

0,5 uur.
0,15 „
2,59 „
1,12 „

0,15
0,24
0,14
5,0
2,17
0,16
0,5

„
„
„
„
„
„
„

Afvoer gedurende elke periods.
Nieuwe
Scheur. Maas.
.

?

_

?

■

0,1

—

0,2

27,- -4-25,8,4 -k 8,4
• 0,9 d” 1,2
0,6 -+- 1,1
•

0,1

+

0,2

■43,6
■ 7,5
- 1,4

- 39,8
- 7,8

0.8

- 1,5

■

- 1,7

Noord¬
geul.

?
0,3
2,0,0,3
0,5
0,3
3,8
0,3
0,3
0,7

Oude
Maas.

OpmerMngen.

Botlek.

9

?

0.4
10,9

0,1

1,6
0,1
0,6
0,6

16,1
1,1
0,2

?

8,9
1,6

-k

0.2
0,1

beteekent vloed.
— beteekent eb.
-+■

Alle hoeveelheden
zijn uitgedrukt in
millioenen M^

0,3
12,3

1,4
0,1
9

Deze tabel is schematisch in teekening gebracht als Bijlage 23.
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Bij iiadere beschouwing blijkt bet volgende.
Geval A begint met de kentering van de Botlek van eb en vloed.
Dit beteekent, dat van dit oogenblik af bet ebwater nit de Noordgeul
als vloed water de Oude Maas op moet gaan, dat is tot 12 uur, wanneer
de Noordgeul van eb op vloed kentert. In geval A brengt de Noordgeul
ebwater uit de Nieuwe Maas, voor zoover bet Scheur dit niet afvoert,
in geval B al bet ebwater van de Nieuwe Maas en bet vloedwater uit
bet Scbeur op de Oude Maas; door den aandrang van den vloed kentert
na een kwartier de Nieuwe Maas, terwijl bet Scbeur al sterk in aanvoer toeneemt, en bet overige water dat door de Nieuwe Maas nog niet
opgenomen wordt, door de Noordgeul langs de Oude Maas afvoert (geval C).
Na eenige uren verminderen alle rivieren bun debiet; om 12 uur kentert
de Noordgeul, waarna de afvoer van Nieuwe- en Oude Maas nog ongeveer
vijf kwartier tamelijk wel gelijk blijven aan de aanvoeren resp. van
Scbeur en Botlek.
In de Noordgeul gaat in dien tijd een zeer zwakke vloedstroom
(geval D). Dan kentert de Oude Maas en baar ebwater gaat nu (geval E)
gedurende een kwartier met bet vloedwater van de Botlek door de
Noordgeul naar de Nieuwe Maas. Als nu de Botlek kentert, is de afvoer
der Oude Maas zoodanig toegenomen dat zij tot de volgende kentering
der Noordgeul, om 7,14 uur n. m., een deel van bet ebwater door de
Noordgeul langs den Waterweg afvoert. Aanvankelijk (geval F) stroomt
deze boeveelbeid water in baar gebeel met bet vloedwater van bet Scbeur
de Nieuwe Maas op, maar als bet Scbeur om 1,51 uur n. m. kentert, wordt
genoemdo boeveelbeid over de beide rivieren verdeeld (geval G). Dan
kentert ook de Nieuwe Maas, en bet ebwater dat van de Oude Maas
in de Noordgeul afvloeit komt nu gedurende ruim 5 uren gebeel aan
bet Scbeur ten goede (geval H). Daar nu in de Oude Maas en bet Scbeur
de afvoer sterk begint te verminderen, kentert de Noordgeul van vloed
op eb om 7,14 uur n. m. en onttrekt zij ebwater aan den Waterweg om
bet langs de Botlek af te voeren. Deze periode (geval I) duurt
uur;
dan kentert de Oude Maas van eb op vloed, zoodat een deel van bet
ebwater uit de Noordgeul nu weer als vloedwater de Oude Maas op trekt
(geval J). Een kwartier later, om 9,47 uur n. m., kentert de Botlek en
de toestand wordt weer als in geval A,
De Noordgeul werkt dus ten opzicbte van den Waterweg gunstig wat
de richiing betreft in geval A, D, E, F, I, J, en K, dat is over een vol
getijde gedurende 4,45 uur met een totalen af- en aanvoer van 2,1
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raillioen M®.; ongunstig wat de richting hetreft in geval B, C, G en H,
flat is over een vol getijde gedurende 9,37 uur met een totalen af- of
aanvoer van 6,4 millioen
Hierbij is vooral geval H waarin 3,8
millioen
wordt afgevoerd naar den Waterweg ongunstig, omdat dan
de stroom van de Nieuwe Maas en die van de Noordgeul tegen elkander
botsen, waardoor sterke neeren ontstaan. Uit het vorenstaande blijkt ook,
dat de Oude Maas eenigermate als vloedkom van den Waterweg werkt.
In de gevallen B en C ontvangt zij n.l. uit den Waterweg 0,3 -t- 2 = 2,3
millioen Mb In de gevallen E, F, G en H staat zij af aan den
Waterweg 0,1 (niet 0,3: want 0,2 is afkomstig van de Botlek in geval
E) -+ 0,5 + 0,3 + 3,8 = 4,7 millioen M^. d. i behalve de geborgen hoeveelheid nog 2,4 millioen M®. Hiervan gaat weer in de gevallen I en J
verloren 0,3 4- 0,1 = 0,4 millioen M^.
Deze globale cijfers komen niet geheel overeen met de waargenomen
hoeveelheden, maar voor het geven van een algemeen overzicht van de
stroomverdeeling aan de Oostpunt van Rozenburg zijn zij voldoende
uauwkeurig.
Bij dit alles — en ook bij het volgende — mag niet uit het oog
Avorden verloren dat bovenstaande beschouwingen berusten op de uitkomsten der Avaarnpmingen op 2 dagen en dat dus niet te veel
gegeneraliseerd mag Avorden. De omstandigheden waaronder werd waar¬
genomen kwamen echter vrij wel met de hormale overeen, zoodat de
verschijnselen zooals zij op 7 en 8 Juli 1908 zijn waargenomen, zich
vermoedelijk in den loop van een jaar Avel vaak zullen voordoen.

In eene rivier van zoo geringe lengte als de Noordgeul, waarin voor
de waterbeweging het arbeidsvermogen van beweging van het stroomende
water van ondergeschikt belang is, moet de stroomrichting hoofdzakelijk
afhankelijk zijn van den waterstand in boven- en benedenmond. Dit is
ook inderdaad waar te nemen; evenals in 1897 kentert de Noordgeul
omstreeks hoog- en laagwater in het drijfvak, dat is in den beneden¬
mond. Dat de stand in den bovenmond den meesten invloed uitoefent
is te verklaren uit de grootere waterbeweging van het Scheur en de
Nieuwe Maas ten opzichte van die der rivieren ten zuiden van de
Oostpunt van Rozenburg.
e. Hoek van Holland. (Zie Bijlagen 19, 20, 28, 29 en 30.)

23 Juni 1908. De totale gemeten afvoer in de Doorgraving bedroeg
in millioenen Mb bij vloed 56,1 en bij eb 67,3.
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In 1897 was gevonden voor het gemiddelde op 2 dagen (3 waarnemingen bij vloed en 2 waarnemingen bij eb) vooi* den vloed 42,5 en
voor de eb 69 millioen
Deze getallen zijn moeilijk rechtstreeks te vergelijken, omdat de
verschillen tusschen H.W. en L.W. op de verschillende dagen van
waarneming ongelijk waren.
De afvoer van de bovenrivier was op de waarnemingsdagen in 1897
en 1908 nagenoeg gelijk.
De verschillen voor de hoogte van het hoogwater en van het daaraan
voorafgaande laagwater (’) waren voor de waarneming bij vloed in 1897
respectievelijk 1,45 M., 1,95 M. en 1,50 M., de gemeten afvoeren bij
vloed respectievelijk 38,7, 48,4 en 40,4 millioen
In 1908 was bedoeld hoogte-verschil 1,86 M., de aaiivoer bij vloed
56,1 millioen Mb
De hoogte-verschillen van het hoogwater en het daarop volgend
laagwater (') waren voor de waarnemingen bij eb in 1897 respectievelijk
1,68 M. en 1,61 M., de afvoer bij eb respectievelijk 69,8 en 6,82 millioen
In 1908 was bedoeld hoogte-verschil bij eb 1,46 M. en de afvoer
67,3 millioen M^.
De drie verschillende in 1897 verrichte metingen, op twee dagen na
elkaar wijzen er op dat bij benadering mag worden aangenomen, dat de
aanvoer bij vloed te Hoek van Holland — onder overigens gelijke omstandigheden — evenredig is met het tijverschil.
Neemt men als gemiddeld tijverschil aan 1,60 M. (^) en reduceert
men de gemiddelde hoeveelheden ten opzichte van dit tijverschil, dan
zou in 1897 de aanvoer bij vloed gemiddeld 41,8 millioen M®. hebben
bedragen en in 1908 48,3 millioen M^.
De afvoer bij eb is te splitsen in hetgeen een gevolg is van de getijbeweging en hetgeen is toe te schrijven aan den afvoer van boven. Het
eerste gedeelte is afhankelijk van het tijverschil en kan hierop worden
gei'educeerd, het tweede nit den aard der zaak niet. Men kan nu het
gedeelte hetwelk een gevolg is van de getijbeweging becijferen door na
te gaan hoeveel water er bij eenzelfde tijverschil, als gedurende de eb

(1) Voor de hoogte van L.W. is met het oog op den agger aangenomen de gemiddelde
hoogte van de waterstanden gedurende 4 uren omstreeks laagwater.
(2) Dit is het jaargemiddelde van de verschillen tusschen H.W. en L.W. in het 10-jarig
tijdperk 1891—1900 (zijnde 1,64 M.), verminderd met 0,04 M. overeenkomende met hetverschil
tusschen den gemiddelden waterstand gedurende de 4 uren omstreeks L.W. en het peil van
laagwater b\j de gemiddelde getylijn van het jaar 1897.
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is waargenoinen, bij vloed zou zijn ingestroomd. Dit gedeelte moet dan
na reductie weder bij het bovenwater worden opgeteld.
Op deze wijze gereduceerd zou de afvoer bij eb in 1897 bij een
waargenomen tijverschil van 1,60 M. ongeveer 67,7 millioen M^. hebben
bedragen en in 1908 ongeveer 71,5 millioen
Daaruit volgt dat het vermogen voor 1897 bij een aangenomen
gemiddeld tijverschil van 1,60 M. zou zijn te stellen op 109,5 millioen Mb
en voor 1908 op 119,8 millioen Mb
Qit bovenstaande cijfers is af te leiden dat het vermogen van 1897
tot 1908 met rond 10 millioen M^, of nagenoeg 10% is vooruitgegaan.
21 JvjU 1909. De metingen werden verricht, om na te gaan welke
veranderingen de afvoer bij eb en de aanvoer bij vloed ondergaan indien
de waterstand op de bovenrivier hoog is. De waterstand was toen te
Arnhem omstreeks 2 M. boven M. R.
Gevonden werd dat de afvoer bij eb bedroeg 70 millioen Mb,
de aanvoer bij vloed 35,1 millioen Mb, het vermogen was derhalve
105,1 millioen M^.
Daar het tijverschil, zoowel bij eb als bij vloed geringer was dan
het gemiddelde n.l. respectievelijk 1,36 M. en 1,40 M. in plaats van
1,60 M., is het moeilijk uit de gevonden cijfers gevolgtrekkingen te maken.
Reduceert men evenwel den aanvoer bij vloed en den afvoer bij eb
op dezelfde wijze als is aangegeven bij de berekening van de metingen
op 23 Juli 1908, dan zouden de gevonden cijfers voor den afvoer bij
eb en voor den aanvoer bij vloed bij een tijverschil van 1,60 M. op 21
Juli 1909 hebben bedragen respectievelijk 76 millioen Mb en 40
millioen Mb, derhalve het vermogen 116 millioen Mb
Het vermogen van de benedenrivier bij hoog opperwater is dus geringer
dan bij den middelbaren stand van de bovenrivier.

JBesluit.
Uit de in 1908 en 1909 verrichte waarnemingen zijn, in verband
met de voorgaande beschouwingen de onderstaande gevolgtrekkingen
te maken.
In den bovenmond der N i e u w e M e r we d e is de getijbeweging sedert
1879 aanmerkelijk versterkt; zoowel het tijverschil als het verschil
tusschen maximum- en minimum afvoer is grooter geworden. Hierdoor
is ook op de B o v e n-M e r w e d e de intensiteit der getijbeweging toegenornen, evenals het vermogen der rivier.
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De Beneden-Merwed e is, zoowel bij Hardinxveld als bij Dordrecht,
als tijrivier, vrij aanzienlijk vooruitgegaan; de verticale en de horizontale
getijbeweging zijn beide versterkt en bet vermogen der rivier is, vooral
bij Dordrecht, aanmerkelijk toegenomen. Het door de Boven-Merwede
afgevoerde water verdeelt zich bij Hardinxveld over de Beneden- en de
Nieuwe Merwede ongeveer in de rede van 1 tot 2.
De waterbeweging op de Oude Maas bij Dordrecht is eeiiigermate
verzwakt en het vermogen der rivier verminderd, hoewel het tijverschil
in den bovenmond grooter is geworden. De waterbeweging in het Wantij
is achteruit gegaan.
De N o o r d heeft aan haren bovenmond, niettegenstaande de verlaging
der ebstanden bij Dordrecht, meer het karakter van bovenrivier aangenomen; de toename van het vermogen hield, hoewel vrij aanzienlijk,
niet gelijken tred met die van de Beneden-Merwede. Aan haren benedenmond is de Noord daarentegen, wat de getijbeweging betreft, veel verbeterd ;
dit volgt vooral nit de aanzienlijke toename van den duur van den vloed.
De L e k is bij Krimpen aanmerkelijk vooruitgegaan, vooral wat betreft
het vermogen; ook de duur van den vloed nam zeer toe.
De Nieuwe-Maas toont bij Krimpen evenzoo vooruitgang, echter in
veel mindere mate dan de Lek en de Noord te zamen, zoodat haar
vermogen naar verhouding te klein is geworden; hierdoor wordt eene
uitwisseling van water tusschen Lek en Noord veroorzaakt, welke voor
de getijbeweging op den Waterweg niet bevorderlijk is.
De Nieuwe Maas en het Scheur zijn bij de Oostpunt van
Rozenburg in geringe mate vooruitgegaan, terwijl de O u d e M a a s en
de B o 11 e k eenen vrij aanzienlijken achteruitgang vertoonen. De Oude
Maas met de N o o r d g e u 1 vervult eenigermate de rol van vloedkom
van den Waterweg. De richting van de N o o r d g e u 1 is evenwel
verkeerd en daarom ontstaan bij den bovenmond in den Waterweg
sterke neeren.
In de D o o r g r a V i n g is de getijbeweging bij een gemiddelden afvoer
der bovenrivier vooruitgegaan; het vermogen vertoonde eene vrij sterke
vermeerdering.
Bij hoog opperwater wordt de hoeveelheid aangevoerd vloedwater
verminderd, daarentegen is de afvoer van de eb grooter, doch het
vermogen is geringer dan bij den gemiddelden afvoer van de bovenrivier.

BIJLAGE 30
Overzicht van de uitkomsten der waarnemingen bij Hardinxveld, Dordrecht,
Krimpen, de Oostpunt van Rozenburg en Hoek van Holland in 1908
en 1909. Waterstanden in M. ten opzichte van N.A.P.

Hoogwater.

Datum en plaats
van

29 Juli 1908.
Hardinxveld.

Boven Merwede.
Beneden .Merwede.
Nieuwe Merwede.

31 Juli 1908.
Dordrecht.

Beneden Merwede.
VVanty.
Noord. (c)
Oude Maas.
Noord. (c)
Lek.
Bakkerskil.
Nieuwe Maas.

7 Juli 1908.
Oostpunt van
Rozenburg.

8 Juli 1908.
Oostpunt van
Rozenburg.

23 Juni 1908.
Doorgraving.
21 Juli 1909.
Doorgraving.
(а)
(б)
(c)
(d)

Afvoer
(duizendtallen in M^)

Rivier.

waarneming.

31 Juli 1908.
Krimpen.

Laagwater.

Tijd.

Hoogte.

Tijd.

Hoogte.

0,20 u. v.m
6,25 u. v.m
6.25 u. v.m,

1,65 +
1,58 +
1,60 +

3,5 u. n.m.
2,25 u. n.m.
3,00 u. n.m.

0,47 +
0,37 +
0,42 +

7,5 u. v.m. 1,33 +
7,15 u. n.m. 1,35 +
7,15 u. v.m. 1,33 +
[ 7,30 u. n.m. 1,41-17,10 u. v.m. l,o3 -i7.25 u. n.m. 1,41 +
7,10 u. v.m. 1,33-h
7,25 u. n.m. 1,41 -h
7,00 u. v.m. 1,‘20 +
6,55 u. n.m. 1,25 +
7,10 u. v.m. 1,18 +
7,15 u. n.m. l,2o +
7,00 u. v.m. 1,16-h
7.5 u. n.m. 1,22 +
7,00 u. v.m. 1,16 +
7,12 u. n.m. 1,23 +

2,30 u. n.m.

0,25 +

2626

2,35 u. n.m.

0,18 +

3200 (6)

2,30 u. n.m.

0,24 +

142

5154

2,30 u. n.m.

0,24 +

4314

27443

1.50 u. n.m.

0,18 +

3417

8122

2,20 n. n.m.

0,19 +

6332

26262

2,00 u. n.m.

0,23 +

150

379

1.55 u. n.m.

0,23 +

8742

33020

13194

16725
12669

Vloed.

Eb.

100551 (a)
37134 (a)
63417 (a)
30867
1831

Oude Maas.

9,45 u. v.m.

0,71 +

4.50 u. v.m.
4.55 u. n.m

0,59

Botlek.

9,20 u. v.m.

0,(5 +

4,50 u. n.m.

0,55

10654

Noordgeul. (d)

9,35 u. v.m.

0,71 +

4934?

10,15 u. v.m.

0,79 +

4889

3405?

Nieuwe Maas.

10,20 u. v.m.

0,79 +

35800

50973

Scheur.

10,20 u. v.m.

0,80 +

0,83
0,57
0,64
0,570,620,560,53-

5224

Noordgeul. (d)

4,55 u. v.m.
4,50 u. n.m.
5,25 u. v.m.
6,10 u. n.m.
5,35 u. v.m.
6,00 u. n.m.
6,00 u. n.m.

36907

53337

Doorgraving.

9.35 u. v.m.

0,87 +

5,40 u. n.m.

0,58 +

56070

67275

Doorgraving.

4.35 u. v.m.
5.5 u. n.m.

0,91 +
0,92 +

12,5 u. n.m.

0,56 +

35075

70061

0,86

Van 5,40 u. v.m. tot 8 u. n.m.
Gedeeltelijk geschat.
Bij de Noord is vloed de ricbting van Krimpen naar Dordt en eb de richting van Dordrecht naar Krimpen.
Bij de Noordgeul is vloed de richting Z. W.—N.O., eb de richting N.O.—Z.W.
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Schaal voor de waterstanden 1 cM. ^ 20 cM.
Schaal voor de afvoeren

1 cM. = 200

Schaal voor de tljden

1 cM. — 20 min.

per sec.

Gebrs.J. 4k H. v. Langenhuysen, Den Haag

