Het verdwijnen der zandbanken het Harde, de Uiterrib en de Smal-Acht beteekent, dat de kust ,,magerder” is geworden. De dieptelijnen schijnen het land langzaam te naderen; daardoor komen de golven
meer ongebroken aanrollen en wordt de
verarming verder bevorderd. Indien de
naam ,,Smal-Acht” wijst op een diepte
van 8 vadem, is deze verdieping onder
de kust sinds f 1600 niet zeer groot.
Onze, in vergelijkingmet andere landen
zeer fraaie serie kustmetingen, waarbij
sedert 1843 in Noordholland en sedert
1857 in Zuidholland de ligging van laagwaterlijn, hoogwaterlijn en duinvoet geregeld wordt bepaald, geeft tezamen met
de periodieke kustloodingen een goed
beeld der veranderingen in onze kustlijn,
De Commissie voor de haven van
IJmuiden (156,191I) vond door vergelijking
van de kaarten van 1851 en 1878 d.i. vóór
den aanleg der haven van IJmuiden, dat
de lijnen van g en 13 m diepte N. A. P.
iets landwaarts gekomen ziin. Hoewel een
Fig. go. Vroegere vloedbanken en vloedscharen
aan de schoone kust.
vooruitgang dezer lijnen t e bespeuren was
f&,.i
in de jaren 1878-1895, zulks als gevolg
van den aanleg der havendammen, trad nadien weder verdieping op. De conclusie
luidde: ,,Voor zoover uit bijlage XXII is af te leiden (d.i. voor een kustgebied
bezuiden en benoorden IJmuiden) en voor zoover het aangenomen vergelijkingsvlak
voor de peilingen van 1859 betrouwbaar mag worden geacht, kan derhalve over het
algemeen wel tot een nadering van de lijnen van groote diepte tot de kust worden 0
besloten”. De geulen en ondiepten schenen daarbij ongeveer zoo rn in 32 jaar naar
het noorden te zijn getrokken (zie ook Tutein Nolthenius, 189, 1913).
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Door WENTHOLT
(201, 1912)wordt op grond zijner studie als ,,vaststaande
aangenomen, dat de ligging van de dieptelijn van 7 m - N. A. P. ten naaste verband
houdt met den toestand van het strand”. Dit wil zeggen, dat de stranden de neiging
bezitten onder den invloed der branding en der getij- en windstroomen een natuurlijk
talud te vormen in de orde van grootte van I : 100.Wordt dit talud te steil, dan gaan
de L. W. en H. W. lijnen der kust achteruit, tenzij deze door menschenhanden
worden vastgelegd. Dit natuurlijk talud houdt ten nauwste verband met de korrelgrootte van het zand. De ,,Beach Erosion Board” verrichtte daarvoor belangwekkende
onderzoekingen aan het strand bezuiden Nieuw York.
Aangenomen, dat er bij onze schoone kust gemiddeld geen uitwisseling van
stranddrift en zeedrift plaats vindt, zal een gedeelte voorstrand in rust verkeeren,
indien de kustd~ftevenveel zand aanvoert als van den anderen kant wordt afgevoerd.
De vraag of voldoende zand uit het zuiden komt moet, gezien de vermagering indien
een groot tijdsbestek wordt omvat, ontkennend worden beantwoord. In het Noorden
en nog zijn - dan in het
moet deze drift dus iets grooter zijn geweest
Zuiden, hetgeen ook in overeenstemming is met den hevigeren golfslag in het
Noorden.
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De grootte van de zanddrift langs onze kust, zeg tot de dieptelijn van 7 m N. A. P.,is niet bekend. Uit het feit, dat jaarlijks ongeveer I millioen ma uit den mond
van den Waterweg moet worden gebaggerd, mag men nog niet, zooals soms wordt
gedaan, afleiden, dat de kustdrift aldaar de grootte van dat bedrag bezit. Immers
zou dit zand gedeeltelijk ook zonder kustdrift in de geul terecht komen door golfslag
en stroomen. Dat het zand hoofdzakelijk uit het Zuiden komt is intusschen zeker,
daar de zandbank Maasvlakte door de branding en de stroomen steeds om de noord
werkt.
De bagger uit den mond van den Waterweg wordt sinds een aantal jaren zoo
dicht mogelijk onder de Westlandsche Hoofden gestort, dus ten noorden van den
mond. De bedoeling hiervan is duidelijk: men wilde de kustdrift, welke de schoone
kust geacht wordt te beschermen, niet onderscheppen. Evenwel wijzen de loodingen
uit, dat de uit baggergrond gevormde buk, nadat men daarop eenige jaren niet heeft
gestort, nog niet waarneembaar is verminderd. Waarschijnlijk zijn een 10-tal jaren
noodig om hoogteverschillen van eenige decimeters te kunnen veroorzaken. Het
M. E. Het millioen ma per jaar,
hoogste punt van deze stortplaats ligt op & 6 m
.
dat in deze stortplaats werd gebracht, verdween dus lang niet in denzelfden t ~ dMogelijk
werkt hier echter de invloed van de stroomen in den mond van den Waterweg en
mag men hier niet uit besluiten dat eene aantasting langs het overige deel der schoone
kust even gering zou zijn.
Benoorden Petten is de stranddrift, naar gemeend wordt, grooter dan in het
Zuiden. Door de aanwezigheidder onderwaterdelta’s bij de zeegaten geschiedt
de zandverplaatsing hier schoksgewijs.
Gesteld dat een stranddrift uit het
westen in een gelijkmatig of ongelijkmatig
tempo zand tegen de westzijde van de
delta brengt. Door golfslag en stroomwerking op de ,,gronden” der delta wordt
niet dit, doch ander zand naar het Oosten
vervoerd, waardoor de oostzijde der
gronden steeds zandrijker wordt. In verband met de slingering der geulen laat
dit zand min of meer periodiek los in
den vorm van een zandbank, welke zich
met de kopzijde van het oostelijk gelegen
eiland vereenigt. Dit noemt men met
een oud woord ,,verheelen”. Betrekkelijk
langzaam, bijvoorbeeld in zo jaren, trekt
vervolgens deze hoeveelheid zand voor
het eiland langs (fig. SI), onderweg vervlakkend*De losgelaten zandbank bezit
Fig. gr. Trek van een verheelde zandbank langs
een waddeneiland.
natuurlijk niet steeds dezelfde inhoud,
doch ten ruwste zou men hieruit in het
Noordende stranddrift op I à z miliioen ma per jaar kunnen schatten.
Het moet tenslotte waarschijnlijk worden geacht, dat sinds onze kust gedeeltelijk is vastgelegd en er dus minder zand voor de stranddrift beschikbaar komt,
de buitendelta’s der zeegaten armer worden en daardoor ook de zandverplaatsing
langs de waddeneilanden afneemt. De ophooging der wadden kan zoodoende tevens
een vertragenden invloed ondervinden. Nagegaan wordt thans in hoeverre deze
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mogelijke vermagering reeds kan worden geconstateerd, doch her onderzoek kwam
nog niet tot een afgerond einde. Voor een enkel geval, namelijk voor de onderwatereen vermagering
delta buiten het Zeegat van het Vlie vond collega VAN DER BURGT
van 0,54 m in IOO jaren (1831-1933) of I o00 ooo ms per jaar.
Rekent men een zeespiegelrijzing van 425 m per IOO jaren hierin verdisconteerd,
te stellen op rond
dan is het totale zandverlies van deze delta, groot 184 ha,
50 o00 o00 mS in IOO jaren of 1/2 miílioen m8 per jaar. Dit is dus vrij veel,

HOOFDSTUK VII.
BESCHOUWINGEN.
§ 33. ONZE KUST ALS ONDERDEEL EENER STRANDWALKUST.

In de vorige hoofdstukken werd gevonden, dat voor de naaste toekomst uit den
hoek der Hoofden weinig veranderingen zijn te verwachten; de uitschuring van deze
zeeëngte, zoo daarvan al sprake is, gaat slechts in een uiterst langzaam tempo, terwijl
ook de Vlaamsche banken weinig zand aan onze kusten afstaan en in den loop der
laatste eeuwen nauwelijks veranderden.
Toch heeft de zeeëngte der Hoofden een grooten invloed op onze kustvorming
uitgeoefend en oefent die nog steeds uit. Indien dienaangaande ai niet van veranderingen
kan worden gesproken, zoo is het toch nuttig de oorzaken, die onzen kustvorm hebben
bepaald en nog bepalen, aan een onderzoek te onderwerpen, teneinde na te gaan
welke mogelijkheden van vervorming aanwezig zijn.
Het algemeen verschijnsel, dat bij kusten optreedt is, dat de kapen, voorlanden
en hoofden worden afgeknaagd en dat de daartusschen gelegen inhammen met het
afslijpsel worden opgevuld. De verschillende stadia, welke zich daarbij voordoen
zijn schetsmatig voorgesteld in fig. 92. Men onderscheidt dus jonge en oude kustvormen.
Het transport van het afslagmateriaal geschiedt door middel van de kustdrift,
welke hoofdzakelijk door de branding, doch ook onder medewerking van de zeestroomingen wordt veroorzaakt. Tot de kenmerkende vormen, die daarbij ontstaan
(zie no. 3 van fig. 92) zijn te rekenen de zand- of grhdtongen (Nehrung, spit,
poulier), welke vaak meren insluiten (lagunen, haffen), (zie no.4). Uiteindelijk wordt een
,,oude”, gladgeschaafde kliffenkust verkregen met daarvoor een erosiestoep (zie no. 5).
De voortgang van het afschavingsproces hangt natuurlijk af van de meer of
mindere zachtheid der kustformatie en van de kracht der branding. Harde rotskusten
blijven dus lang hun jeugdige vormen behouden. Zandkusten zijn uiterst zacht en
bereiken reeds vroeg hun oude, gladde vormen, doch de achteruitgang wordt daarbij
belemmerd door de groote productie van afslagmateriaal. Er wordt een natuurlijk
afweermiddel gevormd, waarbij niet zoozeer de grootte van de door de stranddrift
vervoerde hoeveelheid materiaal, dan wel het verschiZ tusschen de materiaalaanvoer
en -afvoer dezer stranddrift een hoofdrol vervult. Slechts indien plaatselijk meer
materiaal wordt afgevoerd dan aangevoerd slaat de kust af. Indien meer zand wordt
aangevoerd dan afgevoerd groeit zij aan.
Onze kust is te beschouwen als een der zandkusten langs lage, moerassige landen,
zooals er zoovele in de wereld voorkomen. Volgens den Amerikaanschen schrijver
JOHNSON zou het type veelal voorkomen aan rijzende kusten. Daar onze kust niet
rijst, doch daalt, gaat dit voor ons niet op. Beter doet men daarom EM. DE MARTONNE
(126, 1929) te volgen, die een kustsoort als de onze beschouwt als een uitvloeisel van
het lage land erachter. Nog beter ware de kust te beschouwen als een gevolg van
den zandrijkdom en de geringe diepte der Noordzee.
Langen tijd dacht men onzen strandwal te zijn ontstaan door botsing van rivieren zeewater. Het zich in deze wateren bevindende zand zou daardoor neerslaan op
de plaats der botsing. Naderhand beschouwde men onze kust meer als een ,,Nehrung”
of zandtong, beginnende bij Blanc Nez, doch ook deze laatste theorie schijnt niet geheel
(1845) neemt men tegenwoordig wel aan, dat
juist. in navolging van DE BEAUMONT
een strandwal ontstaan kan door branding op een vlak zandstrand, dus uit plaatselijk
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materiaal. Deze theorie werd nog onlangs op grond van modelproeven in het laborate Leiden verdedigd door TIMMERMANS
(188,1935).
torium van prof. B. G. ESCHER
De branding werpt daarbij dus haar eigen grenzen op.
Onjuist is natuurlijk de opvatting van JOHNSON (94, 1918,blz. 243) dat onze
kust door deltaneerslag een uitbuikenden vorm heeft aangenomen. Hij zegt daarom-
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Pig,

92.

Ontwikkeling eener heuvellandkust

(JOHNSON).

trent: ,,Coasts bordering shallow inland seas, or otherwise protected from the full
attack of destructive marine forces, may, like the coasts of Holland and Belgium,
be built far forward by delta accumulations before the inevitable period of their
removal begins”. Afgezien van den somberen kijk op de toekomst van ons land, die zelfs
zonder zeespiegelverhooging als blootgesteld aan een ,,inevitable period of removal”
wordt voorgesteld, moet onze kust niet opgevat worden als een begrenzing van rivier-
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sedimenten. Immers is de zware, breede zandmassa langs onze kust, strandwal genaamd, niet opgebouwd uit rivierzand, doch uit zeezand en behoort deze machtige
wal niet tot de deltaverschijnselen, doch tot de gevolgen van de in of aan zee werkende
krachten. De uitbuiking, waarvan JOHNSON spreekt, moge aanvankelijk een gevolg
geweest zijn van den vorm der vlakke zandmassa’s, die na den laatsten ijstijd achterbleven, doch onder invloed van een stijgend zeeniveau en veel voorradig zeezand
werd de wal steeds hooger en machtiger en verkreeg allengs het karakter van een
zelfstandig lichaam, dat de eigenlijke Rijn-Maas delta erachter beschermde.
Een onderscheid zou kunnen worden gemaakt tusschen een zandtongenkust 1)
en een strandwalkust. Echter is dit onderscheid niet scherp. Bij beiden is zeer veel
zand aanwezig. De eerste vorm komt voor aan een kust van een zandig heuvellandschap,
de laatste blijft daar zeewaarts van. Veelal komen zij afwisselend voor, naar gelang
de zee het landschap aantast, dan wel er ver van blijft verwijderd en daar de vlakten
der aarde veelal groote uitgestrektheid bezitten, zijn de lengten der zandtong-strandwalkusten vaak bijzonder groot.
Langs de zuidelijke en oostelijke Noordzeekust - de onderbrekingen door de
riviermonden meegerekend - ongeveer go0 km,langs de oostkust van de Vereenigde
Staten & 2200 km, langs de Bocht van Guinea f. 1800 km,langs de Britsch Indische
1500 km, langs de Mexicaansche golf f 2500 km, enz. Zonder twijfel
Oostkust
zullen hier wel vlakten bij zijn, die als een opgeheven erosiestoep zijn te beschouwen,
zoodat JOHNSON’S theorie daarvoor opgaat; het kenmerkende is evenwel niet de stijging
of de erosiestoep, doch de groote beschikbare zandhoeveelheden en de kust zonder
belangrijke verhevenheden.
Strandwalkusten, dus die welke niet, of slechts in geringe mate, een begrenzing
van zandige Zand- doch uitsluitend van zeezandmaterialen vormen, bezitten veelal
de volgende eigenschappen:
a. Eenvoud& kustlijnen. Daar hoofden ontbreken, de kust niet tegen erosie
bestand is en de zee steeds zoo eenvoudig mogelijke kustlijnen wil scheppen, werden
de eenvoudige vormen reeds ,)bij den aanvang” bereikt.
b. Zeegaten. (inlet, gram). Deze komen gewoonlijk op tamelijk regelmatige
afstanden voor, met daartusschen eilanden van langgestrekten vorm, al of niet met
duinen bezet. Het voorkomen van deze zeegaten hangt samen met de aanwezigheid
van lagunen of wadden achter den strandwal, welke door de getijen gevuld en geledigd moeten worden. De strandwal vormde zich veelal volgens vloeiende lijnen
zeewaarts van de eigenlijke H.W. kustlijn. Er bleven dus vloedkommen te vullen en
te ledigen, terwijl bij daling van den bodem - of rijzenden waterspiegel - deze
vloedkommen steeds grooter werden.
Onder invloed van wind en getij kunnen de zeegaten zich verplaatsen. Zij
,,ploegen” dan door den strandwal. Sommige zeegaten slaan dicht, andere worden
nieuw gevormd. Een interessante studie hierover werd geleverd door LUCKE
voor
de kust bij Nieuw York (116, 1934).
e. Onderwaterdelta’s buiten de zeegaten. Indien, gelijk bij ons, de zeegaten
stabiel zijn, ontstaan sector- of segmentvormige delta’s, die gewoonlijk bij L. W.
l)
Onder zand- of grindtong wordt hier verstaan een langgerekte zand- of grindmassa,
welke aan de lijzijde eener kaap in horizontale richting is gegroeid. Soms noemt men dit
,,schoorwal”, doch dit woord doet te veel denken aan ,,schaarwal”, d.w.z. aan een oever langs
een diepe schaar, welke met ,,inscharing” wordt bedreigd. Onder ,,strandwal” wordt hier verstaan
een wal van zand, die door de branding in verticale richting groeit op een vlakken zeebodem.
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nog niet droog vallen. Zij danken hun ontstaan aan de krachtige eb- en vloedstroomen

in en bij het zeegat, aan de door deze stroomen veroorzaakte zandverplaatsingen
en ook aan de kustdrift. In zee zijn de stroomen minder krachtig en de stroomen
uit het zeegat bezitten waaiervormige stroomlijnen, zoodat het zand niet verder dan
tot een bepaalden afstand uit den strandwal kan worden vervoerd. De grootte dezer
delta’s hangt dus af van de korrelgrootte van het zand, van het vermogen van het
zeegat en ook van de grootte van den aanvoer door de kustdrift.
d. Onderwaterhltu’s binnen de zeegaten. Gewoonlijk zijn deze aan elkaar
gegroeid en vormen dan wadden. Deze bezitten de neiging hooger te worden door
zand en slib, dat uit zee of uit rivieren binnen den strandwal komt. Uiteindelijk

i

Fig. 93, De grindruggen op Dungeness (naar JOW~SON
en een foto van de Royal Air Force).

begroeien zij tot schorren of kwelders, waarin soms meren overblijven (zie LUCKE
116, 1934). Bij positieve zee-niveauverandering en geringen aanvoer van materiaal
is de aangroei zwak of zelfs negatief.
Overigens moeten alle strandwaikusten niet over één kam worden geschoren,
daar de zandsoorten, de verticale en horizontale getijbeweging en de golfslag voor
de verschillende kusten zeer uiteen loopen. Ook zuilen riviermonden plaatselijke
storingen teweegbrengen.
Tenslotte moet worden bedacht, dat zuivere strandwallen niet voorkomen, omdat
zoodra een dergelijke strandwal bezig is zich te vormen er een zijdelingsche drift
bij komt en dus tevens landtongen ontstaan achter de nieuw gevormde ,,vaste”
punten.
Evenwel blijft er een principieel verschil tusschen een landtongenkust (Nehrungen131

kust, limankust) en een strandwalkust (lidokust), omdat de eerste een aansnijding
van een heuvelachtig, zandig terrein is en kapen of hoofden vereischt en de laatste
een vooruitgeschoven post in zee is op een flauw hellenden zandbodem. Landtongen

Fig. 95. Voorbeeld van een landtongformatie met vaste punten

(JOHNSON).

groeien in horizontalen zin achter kapen en hebben hun uiteinde in diep water. Strandwallen groeien in beginsel in verticalen zin in ondiep water en vereischen geen kapen.
Zuivere landtongen vindt men dikwijls, zuivere strandwallen nimmer.
Een eigenaardigheid van landtongen is, dat zij de neiging bezitten om vaste
punten te verbinden. Zij gaan daarom wel van een kaap in de richting van een eiland
of in die van een volgende kaap. Een goed voorbeeld wordt gegeven in fig. 95, waar
eenige drumlins door landtongformaties met de kust zijn verbonden.
Onze kust bezit op analoge wijze het vaste diluviale punt Texel en ook uit andere
eigenaardigheden blijkt, dat, hoewel hoofdzakelijk een strandwal, zij toch veel eigenschappen eener landtongenkust vertoont.
Somtijds komen aan eenvoudige zand- of grindkusten eigenaardige driehoekige
kapen voor (cuspate forelands) als kaap Rojo (Mexico) en kaap Canaveral (Florida),
weiker ontstaan gegrond schijnt op dezelfde natuurwerking, die ook bij de vorming
van zandruggen optreedt.
Aan onze kusten komen deze ,,cuspate forelands” niet voor. Blaavandshoek in
Jutland doet er een oogenblik aan denken, doch is het niet. Een voorbeeld ervan is
132
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a. De grootste diepte wordt meestal in de lijn der eilanden gevonden, omdat
de zanddrift langs de kust de zeegaten zoo smal mogelijk tracht te maken.
b. De zeegaten zijn grooter naarmate de kommen, welke zij moeten bedienen
grooter oppervlak hebben en het tijverschil grooter is. Het vermogen der zeegaten
hangt dus mede af van de lengte der eilanden, die hen insluiten.
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c. Aan de eene zijde van het zeegat t bij ons links
heeft men gewoonlijk
een ,,staart”, aan.de andere zijde een ,,kop”. De eerste ligt binnen, de laatste buiten
de algemeene kustlijn.
d. De buitendelta ligt veelal niet symmetrisch ten opzichte van het zeegat,
doch verschoven - bij ons naar rechts.
e. De diepste buitengeulen worden vaak niet in het midden voor het zeegat
aangetroffen - bij ons links. De ondiepste en smalste Gggen vaal; rechts. De rechterhelft der onderwaterdelta’s is dus het droogst.
f. Naarmate de zeegaten grooter vermogen hebben, bezitten zij ook grootere
onderwaterdelta’s.
, ,

De oorzaken, aan welke deze formaties in en bij de zeegaten hun ontstaan te
danken hebben, zijn de getijstroomen en de branding. Beide werken hiepkrachtig
op den zandbodem in doordat deze ondiep is.
Twee belangrijke factoren zijn hierbij de richting van de getijvoortplanting en de
richting van den heerschenden wind.
Dikwijls wordt nog als verklaring opgegeven voor het naar links afbuigen der
geulen in de zeegaten van onze kust, dat’de laagwaters links lager zouden zijn dan
rechts, Deze lagere ,,erosiebasis” zou de oorzaak
zijn, dat het water uit de rivier of zeearm het
liefst ,naar%
die plaats zou trekken, waar het laagwater het laagst wegloopt, d.w.z. waar de
amplituden het grootst zijn. Zoo zou de Wielingen machtiger zijn geworden dan het Oostgat onder Walcheren, het Stortemeík bij Weland- machtiger dan het Noordgat bij Terschelling, enz.
In deze theorie moge een schijn van waarFig. 96. Aigemeene v d m van een zeegat
in strandwalkusten.
heid verscholen liggen, het is echter duidelijk,
dat de laagwaterverschillen in zee over zoo’n
betrekkelijk geringen afstand als een riviermond beslaat, niet veel kunnen verschillen.
In de Duitsche Bocht beoosten Texel is dit verschil in laagwater zelfs juist in andere
richting, terwijl toch ook daar de riviermonden naar het Westen afbuigen.
Anderen hebben aan de aarddraaiing een overwegende rol willen toekennen
en uit de wet van v. BAER,die zegt dat de stroomen op het noordelijk halfrond zooveel
mogelijk rechts willen houden, willen afleiden, dat de linksche afbuiging onzer stroomen
een gevolg zou zijn van de krachtig uitschurende werking van den vloed. Het is
echter aantoonbaar, dat de eb veelal krachtiger op den ,bodem inwerkt dan de vloed
en dat de uit de aardrotatie voortvloeiende krachten niet bijzonder groot zijn.
De theorie van JESSEN (92, 1922) is, hoewel eenigszins vaag, in den grond juist,
althans in zooverre zij wijst op de voortplantingsverschillen van het getij in de monden.
De hoofdreden voor het naar links afwijken van onze zeegatstroomen moet niet in
de erosiebasis of in aarddraaiingsinvloeden worden gezocht, doch in de voortplantingsnchtidng en in de voortplantingssnelheidd van het getij in zee. Komt het getij uit het
Zuiden, dan bevinden de hoofdafvoerwegen.zich aan de zuidzijde, komt het uit het
Westen, dan zijn zij aan ‘de westzijde, enz.
Dit kan als volgt gemakkelijk verklaard worden met behulp van de zoogenaamde
,,wisselstroomtheorie2’, welke schrijver dezes in I931 opstelde en sindsdien aan een
zoo ruim mogelijke toetsing op de benedenrivieren onderwierp, doch waarvoor nog
,
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geen gelegenheid bestond die te publiceeren. De getijstroomen worden daarbij
opgevat als wisselstroomen, waarop wetten analoog aan die van Ohm en Kirchhof
van toepassing zijn, Hoewel hier niet diep op deze berekeningsmethode ingegaan kan
worden, moge het volgende eenvoudige voorbeeld deze wisselstroomtheorie eenigszins
verduidelijken (zie daarvoor fig. 97).
De takken A C en B C stellen twee monden van een rivier voor.
In A is het getij eerder dan in B of C. Stelt men de getijlijnen van de punten
A, B en C dus voor OD één tijdas, dan ligt de getijlijn voor C dichter bij die van B
dan bij die van A, Het'
horizontaalgeharceerde
oppervlak i s natuurlijk
kleiner dan de som van
het verticaal en het horizontaal geharceerde
samen, hetgeen wil
zeggen, dat de verhangen tusschen A en C,
xoowel voor eb als voor
vloed grooter zijn dan
tusschen B en C.
Daar deze verhangen het ,,motorisch oppervlak" vormen en de
stroomsterktenverwekFig. 97. Schema van de getijvoortplanting in een dubbelen mond.
ken, is het duidelijk,
dat A C zoowel voor
eb als voor vloed de voorkeur bezit boven B C. Anders uitgedrukt: het gradiënt is
voor tak AC veel grooter dan voor tak BC.
Het oppervlak tusschen de getijlijnen van twee stations wordt door mij het
,,motorisch oppervlak" genoemd. Het is een merkwaardig vlak, omdat het zoowel
de voortplantingssnelheid van de getijgolf als de verhangen voorstelt. Er bestaat
dus een uiterst nauw verband tusschen de voortplantingssnelheid en de verhangen
en daardoor ook tusschen de voortplantingssnelheden en de stroomsnelheden. Dit
kan worden uitgedrukt als volgt: Indien in een stroomgeul de voortplantingssnelheid
gering is, z;jn de stroomsnelheden er betrekkel;jk groot en omgekeerd.
Deze regel was reeds in 1916door den re vroeg verscheiden Ingenieur van den
CREMERS
langs meer wiskundigen weg afgeleid.
Rijkswaterstaat J. J. CANTER
De figuur geeft de verhangen voor het geval dar de amplituden van A, B en C gelijk zijn (gelijke hoogwaters, gelijke laagwaters). Stel, dat het tijverschil van B 10%
grooter is dan voor A, dan wordt hierdoor het geharceerde oppervlak tusschen de
getijlijnen van A en B nog slechts zeer weinig grooter, aileen de phase van de verhangkromme verandert iets en daardoor ook de phase van de stroomkromme.
Noemt men de voortplantingstijden T, = 40 minuten, T,, = 50 minuten
en Tbc= 10 minuten, dan verhouden, wanneer de lengten AC en BC gelijk worden
gedacht, de vermogens zich als 7 : 3. Op deze berekeningen zal hier niet verder
worden ingegaan.
Eenige algemeene opmerkingen kunnen nog als volgt zonder berekeningen
worden afgeleid (zie fig. 97).
c1. In een diepe kustzee zal de voorpíantingstijd tusschen A en B gering zijn.
Daardoor zullen de motorische oppervlakken van A C en B C dus betrekkelijk weinig
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in grootte verschillen. Men zal de afbuigende neiging van riviermonden naar de
zijde vanwaar het getij komt derhalve voornamelijk bij ondiepe kusten aantreffen.
b. Ligt C ver landwaarts m.a.w. zijn de voortplantingstijden in A C en B C
groot ten opzichte van die in zee over AB, dan verschilt het motorisch oppervlak
voor A C niet veel met dat voor B C en zal men ook voor dat geval slechts een gering
vermogensverschil der geulen kunnen verwachten.
c. Hetzelfde valt op te merken voor het geval, dat de afstand A B kleinds.
In wijde, korte monden zal het verschijnsel der overheersching van de eene richting
dus sterker optreden dan in nauwe.

d. Ligt C ver het land in, doch nog binnen het bereik van de getijgolf, dan kan
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de afstand A B eveneens groot worden. Men denke hier bijvoorbeeld in verband
met de opvatting van sommige oudheidkundigen, dat de Schelde vroeger via de
Striene een verbinding moet hebben gehad met de Maas, aan een vroegeren Scheldemond bij Brielle en tevens aan die bij Vlissingen met het punt C liggende bij Bath.
Voor een dergelijk geval is het amplitudeverschil tusschen Vlissingen en Brielle ook
van invloed, doch het phaseverschil tusschen beide plaatsen blijft de overheerschende
factor, zoodat de mond bij Vlissingen verre de voorkeur pou verkrijgen boven die
bij Brieíle.
e. Ligt C nog verder landwaarts en buiten het bereik van het getij, dan speelt
de bovengenoemde invloed der getijbeweging in zee geen rol meer op deze splitsing.
Een verplaatsing van den hoofdmond van den Rijn van het Vlie naar Katwijk met
Utrecht als zwaaipunt, zooals onderzoekers der oudheid wel aannemen, kan dan ook
niet op deze wijze worden verklaard. Iets anders is natuurlijk als in het Zuiden door
storm of andere oorzaken een nieuw zeegat ontstaat, waardoor zich een riviertak
kan uitstorten die grooter gemiddelde verhangen heeft dan de oude. Dit is dan geen
kwestie, welke op een getij-oorzaak is terug re voeren,

f. Aannemend, dat de Hoofden gesloten werden en het getij van Texel af dus
zuidwaarts zal loopen, moet de uitstrooming uit onze zuidelijke riviermonden
anders worden. De hoofdgeulen zouden een noordwaartsche richting verkrijgen.
Evenwel staat hiertegenover, dat de voortplantingssnelheid langs onze westkust
zou toenemen en het tijverschil, in verband met de trechterwerking, naar het zuiden
evenals thans zou toenemen. Deze twee factoren zouden den noordelijken uitloop
tegenwerken.
Bij lagere zeestanden dan thans zou de invloed der getijgolf uit de Hoofden
op onze kusten anders gewijzigd worden dan die der getijgolf uit het Noorden, Immers
de diepten verschillen voor de voortplantingswegen dezer beide golven.
g. Een verandering in den bestaanden scheeven uitloop onzer riviermonden
en zeegaten zou in de toekomst feitelijk alleen kunnen optreden tengevolge van een
verdieping of verondieping onder onze kusten. Andere factoren, welke er invloed
op zouden uitoefenen, zijn moeilijk denkbaar. Bij verdieping zal de linksche neiging
tot uitstrooming iets minder worden, omdat de voortplantingssnelheid langs de
kust daarbij zal toenemen.
h. Indien meerdere geulen in den buitenmond voorkomen, zullen deze dikwijls
een afdalende reeks vertoonen, wat het vermogen befreft.
Zet men (fig. 98, gg) de phase voor de buitenmonden op een tijdas uit en ligt
de phase van punt C daarbij ver naar rechts, dan worden de tijden voorgesteld door
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de afstanden IC, 2C,3C

. . . . . . en daarmede ook de motorische krachten der geulen.

Deze worden regelmatig kleiner, zoodat ook de geulen van links naar rechts
kleiner worden. Ligt C echter tusschen 2
en 3, dan zijn de geulen 2 en 3 kleiner dan
de anderen. In dat geval zijn de rechtsche
geulen grooter dan de middelsten. Voor
het Vlie iigt C tusschen 4 en 5, zoodat
geul 5 C een zoogenaamd wantij is. Onder
wantij wordt hier verstaan een geul, waarin de stroomen sterk in phase verschillen

I
Fig. 98. Schema van de geulen eener
buitendelta. (Zeegat van het We.)

d

Fig. 99. Schema van tijden (phaseverschillen)
voor de buitenmonden van getijgeulen.

met die in de naburige wateren. In den grond is dit hetzelfde als het begrip ,,wantij”
achter een waddeneiland.
i. De phaselijnen van het getij staan gewoonlijk niet loodrecht op de kust.
Bij de zeegaten ondergaan zij sterke vervormingen, in den geest zooals fig. IOO

Fig. 100. Voorbeeld van de ligging der tijdlijnen voor het MI-getij bij het zeegat van
het Vlie. (Verschlllen vmn de x-getallen ten opzichte van West-Terschelllng.)
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aangeeft (zeegat van het Vlie). Op de plaatsen waar de phaselijnen dicht bij eikaar
liggen heerschen betrekkelijk krachtige stroomen, waar zij ver van elkaar verwijderd
zijn zwakkere.

~

j . Door den voornamelijk uit het Westen komenden golfslag (zie fig. IOI), worden
de zandplaten tusschen de geulen om de oost gezet. Hierdoor verplaatsen ook de geulen
zich dikwijls van west naar oost. De zwakkere, oostelijke geulen worden het gemakkelijkst op zij gedrukt, niet alleen omdat deze minder weerstand bieden, doch ook omdat
zij in gebieden iiggen met
veel en hooggelegen zand.
De door de branding veroorzaakte zandverplaatsing
op de buitendelta manifesteert zich door het medezwaaien der geulen, schoksgewijs. Zandbanken trekken
oostwaarts enverheelen(vereenigen) zich af en toe met
de westzijde (Kop) van het
oostelijk eiland. Op deze
wijze groeit een kop westwaarts, meestal tijdelijk,
soms ook blijvend.
JESSEN (92,1922)meent
Fig. 101. Windrozen voor Nederland voor Juni en December,
te kunnen aantoonen, dat
de monden van de Schelde, Maas, Rijn en van alle overige rivieren en zeegaten
tusschen Vlaanderen en Jutland in historischen tijd naar links werden verplaatst
en neemt daarvoor aan ,,dass die Gezeiten der Nordsee, sowohl der Richtung als der
Starke nach, früher anders waren als heute”. Dit zou een gevolg zijn van het
ontstaan der Hoofden, terwijl het verleggingsproces der monden nog steeds zou
doorgaan.
In de eerste plaats schijnt het te ver gezocht voor alle genoemde riviermonden
een historische verlegging naar links te willen aantoonen en in de tweede plaats
behoeven de getijden in de Noordzee daar geenszins voor veranderd te zijn. Dat de
zoogenaamde doorbraak der Hoofden - gesteld dat deze slechts korten tijd geleden
heeft plaats gehad, hetgeen als buitengesloten moet worden beschouwd - nog
grooten invloed zou hebben gehad beoosten Texel, moet ook ontkend worden.
,,Veränderungen der Hydrographie und der Landumrisse mussen eine Folge
der Veränderungen, welche die Gezeiten vor der Kuste Ostfrieslands in junger Vergangenheit erfahren haben, angesehen werden”. (JESSEN, 92, 1922, blz. 79). Hiermede
kan natuurlijk niet worden ingestemd, evenmin als met de gevolgtrekking, dat alle
genoemde veranderingen ,,Folgeërscheinungen einer langsamen, auch heute noch kaum
beëndeten Anpassung an veränderte Gezeitenverhdltnisse” zouden zijn. De veranderingen langs de zuidelijke Noordzeekusten moeten veeleer met plaatselijke doorbraken, opvulling van oude zee-inhammen, bochtwerking van stroomen met daarop
volgende terugspringing en zeespiegelrijzing in verband worden gebracht, waarbij
aan de neiging tot linksche uitstrooming natuurlijk steeds meer gevolg werd gegeven.
Een belangrijke recente verandering in de getijverhoudingen in de Noordzee
vóór onze kusten is tot nog toe volslagen onbewezen.

§ 35. KUSTBOGEN.

Een algemeene en kenmerkende uitwegkhg van golfslag en stroomen is het
vormen van kustbogen. Deze vindt men langs alle stranden waar zand of grind voorkomt.
Slechts weinigen zuiien niet getroffen worden door de bijzonder regeimatige
boogvormen van verschillende buitenlandsche en binnenlandsche stranden. Een
fraai voorbeeld vormt onze HolIandsche kust; de gladde, strakke kustlijn doet haast
kunstmatig aan. Vooral uit de lucht krijgt me@een goed overzicht van de verschillende
kustbogen en van de andere merkwaardige vormen, die de zee uit het zand modelleert.
Volgens de hydrograíische kaarten kunnen zij het best door cirkelbogen worden
benaderd (Zie ook EUG.DUBOIS,
53, 1910).
Goed gevormde kustbogen worden b.v. aangetroffen ter weerszijden van Dungeness
(fig. 102). De westelijke vertoont bij hoogwater een onregelmatigheid bij den mond
der Rother, doch bij laagwater is de boog reeds ,,af”. De tegenwoordige kwelderaangroei bij den genoemden mond doet vermoeden, dat ook de lijn van H. W. betrekkelijk spoedig den zuiveren boogvorm zal bezigen.
Tusschen Deal en Thanet wordt een boog gevormd, welke eveneens nog niet
geheel gereed is. Hier bevond zich de vroegere Zuidelijke mond der Wantsum.
Goed gevormde bogen worden ook gevonden tusschen Gris Nez en Blanc
Nez, een oude van 2 km en een huidige van 6 km straal (zie fig. 64). Feitelijk komen
bogen op alle plaatsen voor waar alluviale kustafzettingen zijn, zie bijvoorbeeld
fig. 103, waarop de Pruisische Nehrungen werden afgebeeld. Kustbogen en landtongen zijn wat dit betreft nauw verwant, het verschil is alleen, dat de een niet en
de ander wel een lagune of haf binnensluit.
De Nederlandsch-Waamsche kust tusschen Bianc Nez en Texel bezit een boogvorm van grootsche allure met een straal van ongeveer 250 km.Men zie hiervoor
de zware roode lijn in figuur 104.Verder noordwaarts is een negutieae boog aanwezig
met een straal van f 70 km, vervolgens tusschen Ameland en Borkum of Juist
weer een positieve met een straal van rond 150 km.
Meer gedetailleerd deze kust beschouwend merkt men op, dat de groote boog
tusschen Blanc Nez en Texel vrij veel afkijkt van de werkelijke kust. De dunne roode
lijn, die de ware gedaante zoo goed mogelijk volgt is als volgt samengesteld:
u. Een negatieve boog, R = 150 km, van kaap Blanc Nez tot Duinkerken,
Vroeger was deze kust ook positief gekromd, doch sinds de laatste eeuwen is er
tusschen Calais en Duinkerken een geringe aangroeiing geweest (16, 1931,
fig. 109).
b. Tusschen Duinkerken en Oostende een positieve boog van f IOO à 150 km
straal. Deze kust is hier vastgelegd met vele kribben en keermuren, waardoor thans
geen volkomen vloeiend verloop aanwezig is.
c. Tusschen Westkapde en de Deiflandsche Hoofden, waar de kust sterk
onderbroken is door onze zuidelijke zeegaten, een recht gedeelte.
d. Tusschen de Ddandsche Hoofden en de Pettemer zeewering een boog
met een straal van rond IOO km.
Kustbogen zijn een te algemeen voorkomend verschijnsel om als toevallig opgevat
te kunnen worden. Zij worden gevormd tysschen punten van weerstand biedend
materiaal, hoofden of kapen genaamd, terwijl het minder weerstand biedend zand
of andere zachte substantie door den zeeaanval wordt uitgeschuZpt. Indien deze sub-
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stantie homogeen is, is de boog zeer regelmatig. Een onregelmatigheid in een kustboog
duidt op onvolgroeidheid, op heterogeen kustmateriaaal, op onregelmatige strooming b2j een
riviermond of dergelajke.
Het zeewaartsche uitbuiken van de kust tusschen Westkapelle en Hoek, van
Holland moet op rekening worden gebracht van de vele machtige zeegaten aldaar.
Ook zou als verklaring kunnen worden gegeven, dat de kust hier in bijzondere mate
beschermd wordt door de hooge zandbanken, die er voor gelegen zijn, doch dit laatste
is hoofdzakelijk weder een gevolg van het eerste.
Het is een algemeen verschijnsel, dat de aan de lijzijde van een zeegat gelegen
,,koppen” (zie fig. 96) buiten de algemeene kustlijn uitsteken als gevolg van de bescherming, die de stroomingen in het zeegat en de daarmede in verband staande
buitenbanken bieden. Het zand der banken dat tegen deze koppen wordt gedreven
heeft zelfs Texel, de Beer of Hoek van Holland, Goeree en Voorne naar het Zuidwesten
doen groeien (zie bijvoorbeeld fig. 10s).
Het bankengebied aan de Zeeuwsch-Zuidhollandsche eilandenkust is als één
lang- gestrekte of samengestelde buitendelta te beschouwen,
waarvan de buitenkant een boog bezit van ongeveer
IOO km. Men zie hiervoor de ligging der 5 m dieptelijnen op de hydrografische kaarten. In verband met de
niet abnormaal sterke stroomsnelheden in de zuidelijke
zeegaten, is de breedte dezer lange onderwaterdelta niet
grooter dan die der delta’s benoorden den Helder.
De ,,vaste punten” van de kustbogen bezijden Dungeness (fig. 102)zijn de kliffen van Hastings enFolkestone,
terwijl de punt van Dungeness zelf niet door den grooten
weerstand van het materiaal op zijn plaats blijft, doch door een andere, reeds hiervoor
beschreven oorzaak, zelfs aangroeit.
De vaste punten van den boog bij Wissant zijn Gris Nez en Blanc Nez, terwijl
die van den grooten Vlaamsch-Hollandschen kustboog (r = 250 km)gevormd worden
door Blanc N e z en Texel.
Niet alleen langs kusten vindt men bogen, ook langs rivieren en zeearmen, tusschen
kribben of nollen, doch dan natuurlijk op veel kleinere schaal en onder den invloed
der kopwerking van de kribben eenigszins gewijzigd van vorm (fig. 106).
Nadat de pijlen der kustbogen een bepaalde maat hebben bereikt, neemt de
Fig. 105. Groeilijnen van
de kop van Goeree.
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Fig. 106, Oeverliinen tusschen de kribben van rivieren.

uitholling niet meer toe. ,,De zee knakgt met een mond van een bepaalde straal”.
Omgekeerd zal een inham door zand kunnen worden opgevuld totdat een boog
gevormd is, waarvan de opvulling niet verder toeneemt. Vergrooting van den pijl
kan optreden indien de zeebodem vó6r den boog dieper wordt of de golfslag en
zeestroomen krachtiger.
Kust- of oeverbogen behoeven natuurlijk niet zuiver cirkelvormig te zijn, zelfs niet
als het materiaal over de geheele booglengte homogeen is. Essentieel zijn de geleidelijke
richtingsveranderingen. Denkbaar is bijvoorbeeld, dat, indien de windrichting scheef
op de kust staat, het linkerdeel van een boog een andere kromming bezit dan het
rechterdeel.
Vergelijkt men de bochten van Wissant en Dungeness-Folkestone met die van
Vlaanderen-Holland, dan blijkt dat voor het zuidwestelijk gedeelte van de drie bochten
zandbanken liggen. Het noordoostelijk gedeelte bezit deze bescherming niet, hetgeen
in verband te brengen is met de minder luwe plaats.
Het natuurlijk noordelijk ,,vaste punt” van den grooten Vlaamsch-Hollandschen
kustboog, het diluviale Texel, is niet bijzonder vast. Gaat deze ,,Kaap” achteruit
hetgeen, historisch gesproken, nog lang kan duren
dan zullen de aansluitende
kusten moeten volgen, tenzij men kunstmatige vaste punten schept als bij Petten
en op Vlieland. Het negatief gekromde kustgedeelte Texel-Terschelling nam oorspronkelijk voor onze kust dus een sleutelpositie in. Indien Texel afslaat zullen de
vaste punten bij Petten en op Vlieland de taak der sleutelpositie meer en meer op
zich moeten nemen.
Op deze plaatsen zijn groote gebieden door afslag verloren gegaan. Fig. 107
geeft bijvoorbeeld aan hoe tusschen 1571en 1866, dus in ongeveer 3 eeuwen, een
strook land van 2000 m breedte bij Huisduinen is afgeslagen. Fig. 108geeft de afslag
van het eiland Vlieland te zien, dat eveneens sterk aan de zeezijde afnam. De kust
van Texel zelf ging in de laatste eeuwen betrekkelijk weinig achteruit; de zuidwestkop
groeide zelfs aan. Dit is te danken a@ den beschermenden invloed van de groote
onderwaterdelta van het Marsdiep, terwijl het diluviale Eyerlandsche rif, een oude
erosiestoep, ook het hare zal hebben bijgedragen de zeeaanval te weren en de kust
van Texel te bestendigen.
Dezelfde beschermende eigenschappen bezitten ook de delta’s voor het Zeegat
van het Vlie en alle andere. Hoe langer de eilanden, dus hoe ruimer de wadkommen,
des te machtiger de zeegaten en ook des te grooter de onderwaterdelta’s en de daarmede geboden bescherming.
Indien de waddeneilandenkust in haar geheel terug week, zouden de onderwaterdelta’s natuurlijk meegaan. Zij hebben dus een secundaire, geen primaire functie.
Een primaire functie schijnt, behalve de negatieve kustboog bij Texel, en het
daarvoor liggende Eyerlandsche rif, ook de kust bij Borkum (of Juist) te bezitten
en het is opvallend, dat ook hier de gronden evenals bij Texel steenen aan de oppervlakte hebben (Borkumer rif). Tevens kan de ,,onderwaterdelta” van den Eemsmond
hier een beschermende rol hebben vervuld, Borkum is thans op kunstmatige wijze
vastgelegd en deze kunstmatige ,,kaap” wekt meer vertrouwen dan een diluviale
kern.
De kust beoosten Borkum (fig, 110) bezit niet den boogvorm, doch is in opzet
vrijwel recht. Dit maakt geen essentieel verschil. Uiteindelijk zal men bij meer aanvoer
van zand naar de Duitsche bocht hier ook een groote kustboog kunnen verwachten,
die aansluit aan Sylt of aan een ander vast punt van de Sleeswijksche of Jutlandsche kust.
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Door de zeegaten voor de Oostfriesche kust met de daarvoor gelegen onderwaterformaties verkrijgen de eilanden ook hier hun ,,koppen” en ,,staarten”, hetgeen
tot gevolg heeft, dat de buitenzijden trapsgewijs ten opzichte van elkaar verspringen.
De grootte der ,,optrede” houdt verband met de ,,aantrede” (lengte van het eiland),
omdat de zeegaten en onderwaterdelta’s daarmede verband houden. Men zie ook de
enWALTHER(72,1935).
onlangs verschenen studie van JANSSEN (87,1933) en die van GAYE
Kleine eilanden als Rottum, Borkum, Wangeroog en Trischen (of Buschsand)
bezitten den barchaan- of sikkelduinvorm; Borkum is eigenlijk een dubbele barchaan.
Deze gelijkstroomformatie ontstaat natuurlijk onder invloed van den eenzijdigen
druk uit zee (zie fig. 111).
De westkust van Jutland is een voorbeeld eener kust waarbij de zee landmaterialen
aantast. Het afslijpsel wordt in baaien of in landtongen afgezet, terwijl de meest
weerstand biedende
kernen de kapen vormen, waaraan de kustbogen en landtongen
als het ware zijn opgehangen (fig. rog).
Uit de hiervoorgaande opmerkingen
kan worden afgeleid,
dat een vrij aanzienlijke verandering in
onzen kustvorm zou
kunnen worden verwacht, indien de zuidelijke zeegaten door
aanslibbing geheel of
gedeeltelijk zouden
verdwijnen.Erzoudan
een
..
_stronk
.
.
_
- __
. van vele

Fig. 111, Barchaanvormige waddeneilanden.

kilometers breëdte van de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche eilanden worden afgeschaafd,
tenzij de mensch deze kust met behulp yan steenbeloopen en hoofden ging vasthouden. Voorts zou eenigen afslag kunnen worden voorspeld voor de Waddeneilanden,
indien de Wadden zouden worden opgevuld. Evenwel is hiervoor de kans in de
eerste eeuwen vrijwel uitgesloten.
Eenige veranderingen zijn ten slotte te verwachten nabij den mond van den
Rotterdamschen Waterweg, waar het in den loop der ontwikkeling ligt, dat zich voor
dezen kunstmatigen mond een natuurlijke onderwaterdelta zal vormen, terwijl die
voor de Brielsche Maas iegelijk met deze rivier zelf zal verdwijnen. Voor de verdediging der kust van DeMand zou een groote onderwaterdelta bij Hoek van Holland
zeker gunstig zijn. Voorne zal zich verder aanpassen aan den mond bij Hellevoetsluis.
§ 36. WAARSCHIJNLIJKE VERANDERING DER KUSTEN SINDS DEN ROMEIN-

SCHEN TIJD.

A. VZuumsche kust. De veenlaag van ongeveer I meter dikte, die zich in het
Vlaamsche kustgebied & 3 meter onder het terreinoppervlak bevindt, werd gevormd
op de scheiding van het oud-holoceen of ,,FIandrien” en het jong-holoceen of
,,Dunkerquien” .

Fig. IIZ. Romeinsche wegen onder
jonge opsiibbingen (BRIQUBT).

Vóór de vorming dezer veen
laag kunnen de zeestanden du
ongeveer 3 m (of meer) lager wordei
gesteld dan thans. Een veenlaag 01
soortgelijke, meestal iets grooteri
diepte, wordt ook in het lage dee
van ons land op vele plaatsen aan
getroffen. De basis van dit veen lig
dan op 4 à 6 m N. A. P. (POLAK
139, 1929, FABER,
64, 1933, WILD
VANG, 208, 1936).
De tijd, waarop de veenlaal
door de zee overstroomd werd, i
volgens BRIQUETvrij zuiver te be
palen op ongeveer 400 na Chr. DI
voor de Romeinen vluchtende Me
napiërs verborgen zich volgen
Caesar in de moeraswouden achte
de kust, terwijl ook STRABO
val
deze bosschen spreekt, waaraan he
veen zijn ontstaan zou danken
Behalve de oude beschrijvingen
bezit men nog een betere aandui
ding in de ligging der Romeinscht
Fig. 113. De ontwikkeling van den mond der IJser (BRIQUBT).
wegen, die uit Kassel als middelpunt
n a 2 de kust gingen over het Geen.
Deze wegen (zie fig. 112) zijn gedeeltelijk bedekt met de mariene afzettingen van
de laatste zeerijzingsperiode, welke in België en Frankrijk, ,,dunkerquien” wordt
genoemd. Vondsten van Romeinsche munten e.d. zouden erop duiden, dat deze
wegen nog tot in de 4e eeuw na Chr. begaanbaar zijn geweest (BRIQUET,16,1931,
blz. 360 e. v.).

-

I44

Reeds v6ór de overstrooming moet de Vlaamsche kust uit zand hebben bestaan
en waarschijnlijk duinen hebben bezeten, omdat er ook toen een zandige, ondiepe zeebodem zal zijn geweest. Na de overstrooming werden deze duinen waddeneilanden.
Dit zal niet plotseling zijn gegaan, daar de riviertjes hier monden moeten
hebben bezeten, waardoor het water steeds in en uit kon stroomen. De plantengroei zal langzamerhand door het toenemende zoutgehalte gedood zijn. De resten
van deze oude duinen heeft BRIQUETnagespeurd. Fig. 113 geeft van de resultaten
dezer onderzoekingen een enkel voorbeeld.
Links van den in deze figuur afgebeelden IJsermond is de ,,staart” van het
eiland, dat zich tusschen Nieuwpoort en Duinkerken moet hebben uitgestrekt; rechts
is de ,,kop” van het volgende, gelegen tusschen Westende en de Waan of tusschen

Fig.

114.

Oude kusten in Vlpwderen volgens BRIQLJBT.

Westende en Knocke. De buitenkanten dezer eilanden werden naderhand afgeschaafd, terwijl zich langs de nieuwe kust de jonge duinen vormden. Ten Noorden
van Westende zag ik in 1935 op het strand de kant van een blootgespoelde kleiveenlaag, welke in de richting van de door BRIQUETgeteekende stippellijn liep.
In fig. 114 werden de onderzoekingen van dezen deskundige, voor wat betreft
de Vlaamsche kust, overzichtelijk weergegeven. De resten der oude duinen geven
nog heden een beeld van de ontwikkeling van een waddeneilandenkust tot een
normale duinkust, nadat de wadden waren opgevuld en de zeegaten verdwenen.
WILDVANG
(208,1936) leidt uit boringen op de Oostfriesche Wadden en Waddeneilanden af, dat het oorspronkelijk oppervlak van het oud-alluvium lag op o,g3 m
beneden den gemiddelden zeestand, dus & 2 % m beneden maaiveld. Dit oppervlak werd volgens hem bewoond en bebouwd, tot aan het oogenbiik, dat de
Noordzee met ,,katastrophaal geweld” naar binnen brak. Dit laatste moet men niet
opvatten ais een moderne dijkdoorbraak, omdat het zoete water vrij zeewaarts en
het zeewater dus ook vrij landwaarts kon spoomen. Het zal wel meer als een gevolg
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van een toename in grootte der vloedkommen te beschouwen zijn, waarbij deze laatste
zich door zeespiegelrijzing en veenvernietiging steeds uitbreidden.
B. De Engelsche kust der oudheid. Voor de volledigheid wordt hierbij een
kaartje (84, 1924) overgelegd
van de vroegere Engelsche
kust, dat echter niet de hoedanighedenbezit VanBRIQUET’S
kaart voor de Vlaamsche. Met
de oude kusten van fig. 115
worden de aeer oude opgeheven
stranden bedoeld.
Van belang voor ons is
de zuidooskust. De grindpunt
van Dungeness is natuurlijk
jong. In Romeinschen tijd lag
hier de haven ,,Portus Lemanae”. De kliffenvan Folkestone
en Dover worden als niet
afgeslagen geteekend. De
Wantsum, het kanaal tusschen
Thanet en den vasten wal
werd na Romeinschen tijd met
alluviale stoffen opgevuld. De
noordkust van Kent sloeg af.
Dit laatste geschiedt thans nog,
daar de oever uit klei (London
Clay) bestaat kn deze op vele
plaatsen niet voldoende wordt
verdedigd(ziefig. 58).Deteruggang van de sterkst afkalvende
punten bedraagt hier, naar men
mij op het terrein mededeelde,
m per jaar
maximaal f
(I km per 2000 jaren).

C. De oude Hollandsche
kust. De oude Hollandsche
kust moet niet als over de geheele lengte gelijkmatig teruggeslagen worden beschouwd.
Het is bekend, dat bezuiden Monster het oude Helinium een zeer groot zeegat was. Ten noorden daarvan
moet, op grond van de in de vorige paragrafen genoemde overwegingen, een breede
duinkop hebben bestaan, terwijl voor den mond vele banken moeten hebben gelegen, welke tezamen de buitendelta of ,,gronden” vormden.
Hetzelfde, doch in minder sterke mate, moet het geval geweest zijn bij den
Rijnmond te Katwijk, terwijl ook bij den mond van het Zijpe iets dergelijks aanwezig
geweest moet zijn (zie fig. 116).
Na het dichtslaan dezer monden verdwenen de onderwaterdelta’s ervan door
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de zee- en stranddrift naar het Noorden. De kust werd hier ,,schoon”, d.w.z. zonder
zandbanken. De drie vloedbanken het Harde, de Uiterrib en de Smal-Acht, die nog

Fig.

116.

Benaderde vorm ‘der Nederlandsche kust in Romeinschen tijd.
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op de 16e, 17e eeuwsche kaarten voorkomen, zijn mogelijk de laatste resten van het
zand dezer voormalige delta’s geweest (fig. 83).
Tezamen met het verdwijnen der ,,zeegatgronden” moesten ook de koppen
afslaan, daar deze buiten de algemeene kustlijn uitstaken. Immers een kop dankt
zijn bestaan aan de daarvoor liggende zandbanken. Het eindresultaat van het verdwijnen
der monden was dus een gladschaving.
De loop der duinen bij Scheveningen en bij Katwijk, scheef op de tegenwoordige
kust, en voorts de bekenden historische achteruitgang der kusten bij Delfland en
Scheveningen duiden hierop.
Wat de mond der Schelde betreft, deze werd tusschen Walcheren en Schouwen
geteekend, in verband met de ligging van Domburg, dat Romeinsche oudheden
opleverde en in verband met de oude benaming Zeeland beoosten en bewesten de
Schelde, waarmede respectievelijk Schouwen-Duiveland en Walcheren-Beveland
worden bedoeld.
Het duin van Schouwen zou dus een oude ,,kop” zijn. De mond van de WesterSchelde schijnt betrekkelijk jong. Jacoba van Beijeren noemt de Honte, die ten
zuiden van Zuid-Beveland liep in de 15e eeuw nog ,,petite, étroite et peu profonde”.
Niettemin zal de Honte in dien tijd reeds moeten worden opgevat als een onderdeel van een uitgebreid net van slikken en geulen en zal ook de afstand tusschen
Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen toentertijd, en reeds veel eerder, nagenoeg even
169, 1916 en BEEKMAN
6, 1921).
groot zijn geweest als thans (SNELLEN,
Ptolemaeus geeft de lengten en breedten van onze riviermonden. Als uitgangspunt
Kaap Itius (Gris Nez of kaap Alprecht) aannemend, denkt hij zich den afstand van deze kaap tot den mond der Schelde & 140 lun. In werkelijkheid is de
afstand & 150 km, indien voor den Scheldemond die der Oosterschelde wordt aangehouden. Voorts geeft hij voor den afstand tusschen den Schelde- en den Maasmond
130 lun en voor dien tusschen den Maas- en den Waalmond (westelijken Rijnmond)
140 km.Dit zijn natuurlijk grove vergissingen, indien men deze maten van modern
geografisch standpunt beschouwt. Immers is de lijnrechte afstand tusschen Domburg
en Monster slechts & 70 km,terwijl hij volgens Ptolemaeus 270 km is.
Volgens Romeinsche begrippen kan de afstand van kaap Itius tot den Maasmond
wel 140
130 = 270 km zijn, wegafstanden dan. Voor de Romeinen waren immers
de afstanden van de eene plaats naar de andere essentieel, niet de richtingen ofde juiste
geografische verhoudingen. Door het riviermonden-gebied bewesten Bergen op Zoom
en Geertruidenberg zal geen doorgaande weg hebben geloopen, zoodat de totale wegafstand tusschen kaap Itius (bij Boulogne) en den westelijken Rijnmond (Monster)
ook wel 140 4 130
140 km = 410 km geweest kan zijn.
Ptolemaeus, die als Griek (Alexandrijn) reeds den bolvorm der aarde kende
en de juiste geografische vormen wilde voorstellen, zal zich hebben moeten behelpen
met de Romeinsche afstanden en vage richtingsaanduidingen, vandaar de onjuistheden.
SCHOO(160, 1934) huldigt de meening, dat de kust hier een grooten inham
gehad zal hebben. Deze inham moet alsdan natuurlijk worden opgevat als een ondiep
wadden- of moerassengebied met duineneilanden in den doorgaanden kustboog
tusschen Blanc Nez en Texel.
De vraag in hoeverre de kust tusschen Cadzand en Monster in Romeinschen tijd
reeds verbrokkeld is geweest, kan door een onderzoek der duinvormen, in den geest
zooals BRIQUETvoor de Vlaamsche duinen deed, mogelijk nader tot een oplossing
worden gebracht.
De door Ptolemaeus genoemden afstand tusschen den westelijken Rijnmond

+

+
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(Monster) en den middelsten Rijnmond (Katwijk) van 35 lun is aannemelijk; voor den
afstand van kat wijk^ tot den ,,oostelijken” IRijnmond rekent ‘hij & 100 km.Indien
daarmede het Vlie wordt bedoeld is deze afstand^ niet juist. Wel indien het eerste
zeegat naar het Noorden d.w.z. het Zijpe of het Marsdiep wordt bedoeld. Vooral het
Zijpe schijnt volgens den vorm en de ligging der oude~duinketenen
zeer oud. Immers
zoowel de oude als de nieuwe duinen~ehdigehhier 3, zoodat het Zijpe in Romehschen
tijd reeds bestaan z zal^ hebben, Daar benoorden waren in de 16e eeuw, en later, twee
barchaanvormige eilandjes, Callantsoog en Huisduinenj die thans voor het overgroote
deel zijn weggeslagen. Eenige staarten ervanAjn nog langs de bestaande kust te onderkennen. zie Oolr~fig.107).
,Plinius geeft te kennen, dat er 23 waddeneilanden waren. thans tel ik tusschen
den Helder en Blaavandshoek zo, Scharhörn meegerekend.’ Bekend is dat er^ in historischen tijd eenige kleinere zijn verdwenen, doch ook dat eenige gesplitst zijn.
Dit was bijvoorbeeld het geval met het groote eiland Bandt, waarvan Borkum en Juist
de overblijfselen zijn. Dat er reeds wadden: achter de eilandën~aanwezig waren volgt
ook uit Plinius’ beschrijving onzer kusten en^ terpen.
De Rijnmond bij Katwijk was in Romeinschen tijd reeds bijna verzand. De
daarbij behoorende delta zal dus in het begin onzer jaartelling niet omvangrijk meer
zijn geweest.
Het Helinium verzandde in historischen tijd. De verschillende bedijkingen wijzen
dit~noguit (fig. 117).
Door sommigen is de opmerking gemaakt, dat het jonge duin in Romeinschen
tijd nog niet zou hebben bestaan, omdat ér :door de Romeinen geen melding van gemaakt schijnt te zijn. Men kan zich
echter ook voorstellen, dat de Romeinen zandverstuivingen een te
algemeen verschijnsel vonden om
in het bijzonder te vermelden.
Zijn de Romehsche gegevens
reeds vaag, nog vager zijn de
preahistorische.~ De HoUandsche
kust schijnt aanvankelijk met een
op twee plaatsen onderbroken boog
van den noordelijken kop van het
Helinium naar Wieringen te hebben
geloopen. Door grooteren zandtoevoer dan afvoer schoven hier eenige
Fg. 117. De verzanding van het Helinium.
nieuwe platen voor, zoodat de kust
in etappes naar het Westengroeide.
Aldus ontstonden de groeiZ$wz van ons oude duinlandschap (fig. 116). Een overeenkomstig voorbeeld is afgebeeld in fig. 95, .De daarin voorgestelde landtong ging
aanvankelijk van ,,Atlantic” naar het eilandje ~,,Sa”, ,vandaar naar ,,W”,
vervolgens
naar ,,W’ en nog verder naar ,,Auerton”. Naderhand werd de er voor liggende
richtstreeksche boog gevormd tusschen Adantc en AUerton.
Hoe ver dit buitenwaartsch uitgroeien onzer kust heeft plaats gehad is niet meer
met zekerheid te zeggen, doch het heeft natuurlijk verband~gehoudenmet de ligging
van de diluviale heuvel op Texel en de aaarlangs trekkende zeestroomingën, Veel
verder dan de tegenwoordige kustlijn zal het dus niet geweest zijn.
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Zie: P. TESCH.
De Geologische Kaart van Nederland, blad 19, 1928.
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Waar tenslotte al het zand van afkomstig is, is eveneens onzeker. Men behoeft
daarbij niet noodzakelijk te denken aan een depôt aan gene zijde der Hoofden,
doch kan ook aannemen dat het van dichterbij gelegen plaatsen aangevoerd geworden is.
Als verklaring van het feit dat eerst zeewaartsche groei en later een terugslag is
voorgekomen behoeft men voorts niet noodzakelijkerwijze rijzings- of dalingstheorieën, gewijzigde getijverhoudingen in de Noordzee of openingen en sluitingen van
de zeeëngte der Hoofden aan te nemen, doch men kan volstaan met de thans nog heerschende stroomen en met een wijziging van eenige plaatselijke omstandigheden, als
bijvoorbeeld het verdwijnen van riviermonden.
De oude ,tduinruggen” of beter ,,oude strandruggen” zijn te beschouwen als
mariene formaties (de windduintjes, die er hier en daar op voorkomen zijn slechts
gering van omvang), het nieuwe duinlandschap is een windformatie. De eersten hebben
betrekking op een zeewaartsche groei, het laatste op een afslag of op een stabielen
toestand der kust. Het Helinium bij Monster, de Rijn bij Katwijk eh het Zijpe bij
Petten hebben zoowel in het nieuwe als in het oude duinlandschap niet alleen hun
sporen achtergelaten, doch hebben ook van beiden den vorm helpen bepalen.
$ 37. INVLOED VAN DE VERANDERING VAN DEN ZEESPIEGEL.

De voornaamste bedreiging van de zeezijde wordt niet gevormd door een uitschuring der Hoofden, noch ook door een verdieping van den zeebodem voor onze
kusten of een opslibbing onzer zeegaten doch door een zeespiegelverhooging,
De vraag is: Bestaat deze inderdaad?
In vergelijking met andere landen wordt in ons land op bijzonder nauwkeurige
wijze aandacht geschonken aan de wisselingen van den zeespiegel ten opzichte van
het land, hetgeen in verband met onze lage ligging zeer verklaarbaar is. (Zie RAMAER
14,
1907/1908 en STEENHUIS
172, 1917).
Een regelmatige of onregelmatige verhooging van den zeespiegel ten opzichte
van ons land moet uiteindelijk een verstrekkenden invloed uitoefenen. Niet alleen
op het waterbezwaar, doch ook op het zoutbezwaar en op de getijen met de daaruit
voortvloeiende neiging tot vervorming onzer kusten. De oorzaak kan tweeërlei zijn:
zakking van den bodem doordat Nederland in een slenk ligt en rijzing van den zeespiegel door smelting van het pleistocene ijs of door andere oorzaken.
uit de grootte der wisselende
Reeds in 1842 berekende de Amerikaan MACLAREN
ijskappen zeespiegelbewegingen van IOO en 200 meter. BAULIGzegt in zijn recent werkje
over dit onderwerp (5, I935), dat met uitzondering van eenige bijzondere plaatsen,
over de geheele wereld duidelijk sporen van de zeespiegelbeweging is te bemerken,
eerst een verlaging van vele tientallen meters en nadien een overeenkomstige verhooging, welke nog steeds schijnt door te gaan. De Amerikaan DALY(34, 1921)
beweert echter, dat de zeespiegel in de laatste milliaden is gedaald. Eenstemmigheid
werd op dit punt nog niet bereikt.
In het algemeen valt bij onze peilschalen een verhooging van den gemiddelden
zeestand te bespeuren. Fig. 118 geeft hiervan eenige voorbeelden. Het betreft de IOjaarlijksche middenstanden voor een aantal stations nabij de zeekust. Meestal worden de
halftijstanden als basis van vergelijking genomen, d.w.z. het vlak ter halve hoogte
van de peilen H.W. en L.W., doch deze laatste zijn niet zoo constant, omdat de hoogere
harmonischen der getijkrommen gemakkelijk kunnen wisselen en belangrijken invloed
kunnen uitoefenen op de standen van hoog- en laagwater. Deze halftijstanden kunnen
reeds vrij spoedig eenige decimeters van den middenstand verschillen. Onder middenstand wordt hier verstaan het gemiddelde der geregelde waarnemingen, welke om
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8 h en 14 h geschieden. Zij worden door den Algemeenen Dienst in de verschillende
,,TienjaarlijkSche Overzichten” l) gepubliceerd. Voor de verschillende stations behoeft
het middenvlak niet met het N.A.P.-vlak samen te vallen, al verschilt dit natuurlijk
betrekkelijk weinig. Door het zeer groot aantal waarnemingen, namelijk 2 x 7060 in
10 jaren, verkrijgt men een groote zekerheid.
Volgens de in fig. 118 afgebeelde grafieken bedroeg de gemiddelde stijging’
“d;.-:, ,/L,’tfYpk.-%
sinds f- 1880:
,66
*yhJ
voor Vlissingen . . . . . . . . . 2,o cm per 10 jaar
,, Wielingen . . . . . . . . . 1,4 ,, ,, 10 ,,
,, Veere. . . . . . . . . . . 329 >> >> 10
,, Brouwershaven.
2,7 ,, ,, 10 ,,
,, Zierikzee. , . , , . , 5,s ,, ,, 10 ,,
,, Hellevoetsluis. . . . . . . . 398
n 10 v
,, Hoek van Holland . . . . . 4,o ,, ,, 10 ,)
,, Scheveningen. . . . . . . . 2,4 ,) ,, 10 ,,
,, Katwijk . . . . . . . . . . 3 4 9) u 10 99
,, IJmuiden . . . . . . . . . 1,8 ,, ,, 10 ,,
,) den Helder . . . . . . . . 2,7 v n 10 )Y
,, Enkhuizen. . . . . . . . . 3,2 ,, ,, 10 ,,
,, Urk.
3,2 ,, ,, 10 ,,
,, Schokland. . . . . . . . . 5 6 ,,
10 ,,
Nijkerk . . . . . . . . . . 1,7 ,,
10 ,)
), Elburg. . . . . . . . . . . 2,G ,, ,, 10 ,)
,, de Lemmer . . . . . . . . 1,7
,, 10 ,,
), Stavoren. . . . . . . . . 3 3 2 u 3, 10 3,
,, Hindeloopen
4,8 ,, ,, 10 ,,
,, Harlingen
3,2 ), ,, 10 ,,
,, Vlieland
50 ,, ,, 10 ,,
,, Roptazijl. . . . . . . . . . 2,7 ,, ,, 10 ,,
10 ,,
,, Zoutkamp * * , . * . . 2,s ,,
,, Delfzijl . . . . . . . . . . 322 x m 10 ,Y

.

......
. .

)>

...........

))

))

),

........
.........
..........
. .

)>

~

Deze stijgingen loopen dus uiteen van 1,4 tot 5,G cm per 10 jaren; het gemiddelde
over alles is 3,2 cm/Io jaar. Rekent men dat de zaltking van sommige peilschalen
een rol speelt (zie Schokland met 5,G cm) dan komt men op een iets geringer bedrag,
zeg 2 à 3 cm. Dit is het cijfer, dat tegenwoordig door velen wordt aangenomen.
Fig. 119 geeft de stijgingen van het 10jaarlijksch hoogwater voor dezelfde plaatsen.
Deze zijn niet zoo geschikt voor de bepaling van den stijging van den gemiddelden
zeespiegel als die van fig. 118, omdat de rg jaarlijksche getijperioden hierbij schommelingen veroorzaken, doch, daar de waarnemingen eerder begonnen, zijn ook deze
grafieken wel leerzaam. Voor sommige stations als Enkhuizen, Nijkerk, Elburg, was
de stijging regelmatiger dan voor andere (Vlissingen, Wielingen, Veere, Zierikzee).
Mogelijk zit dit in de wisselende grootte der verschillende getij-amplituden, die in
het Zuiden groot zijn en in de vroegere Zuiderzee klein waren. Bijzonder regelmatig
vertoonen Delfzijl, Zoutkamp, Vlieland, Katwijk, Elburg, Stavoren, de Lemmer en
1)

Rijkswaterstaat, Tienjarig Overzicht der waterhoogten. Alg. Landsdrukkerij. Zie ook:

De jaarboeken der waterhoogten.
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Harlingen laagste punten omstreeks 1880. DaarvÓÓr schijnt een daling van den H.W.
stand te zijn opgetreden.
Het verschil in hoogte tusschen de gemiddelde hoogwaters van de laatstgenoemde
stations, gerekend van het minimum van & 1880 tot heden is 8 à 12 cm of gemiddeld
2,oo cm per 10jaar. Dit is dus ongeveer gelijk aan het tevoren genoemde gemiddelde
voor de rijzing der gemiddelde zeestanden.
Het is jammer, dat de regelmatige reeksen waarnemingen vóór 1880 betrekkelijk
schaarsch zijn en dat de middenstanden (8h en 14h standen) niet eerder bepaald werden.
Ook valt het te betreuren, dat deze middenstanden voor 1921-1930 uit zuinigheidsoverwegingen niet meer zijn berekend. De meest belangwekkende serie ter bepaling
van de rijzing van den zeespiegel, namelijk die der middenstanden, werd daardoor
afgebroken.
voor Wiiheimshaven een zeespiegelrijzing van
In Duitschland berekende KRUGER
23 cm per eeuw (1854-1913), voor Bremerhaven 18,7 cm per eeuw (1862-1914)
en voor Cuxhaven 19,3 cm per eeuw (1843-1915). BUSCHberekende voor Cuxhaven
25 cm per eeuw (1843-1925) en voor Husum hetzelfde bedrag (1843-1929).
MEISSNER
vond voor Wilhelmshaven, Geestemünde, Bremerhaven en Cuxhaven voor
de jaren 1855-1920 een gemiddelde zeespiegelrijzing van 16 cm (zie 43, 1931).
LUDERS
vindt voor de periode 1875-1934 te Wiihehnshavenzq.cm per eeuw(120,1936).
Deze bedragen komen dus ongeveer met die van ons overeen.
LUDERS
bewijst voorts, dat sinds 1875 de zeespiegelverhooging bij Wilhelmshaven
samengaat met een toename der stormvloeden aldaar en hij verklaart de jaarlijlrsche
W.W.-verhooging dan ook gedeeltelijk door atmosferische invloeden aan te nemen.
Meerdere opwaaiing ten gevolge van een meteorologische periode van i.60 jaren, met
omstreeks 1880 een minimum en 1920 een maximum, zou dit verschijnsel grootendeels kunnen teweegbrengen.
Opmerkelijk is dat ook ten onzent in de H.W.’s omstreeks 1880 een minimum
valt op te merken (zie fig. 119).
Evenwel moet daarbij worden bedacht, dat de rijzing der gemiddelde hoogwaters sinds 1880 ongeveer 12 cm bedraagt en dat dus de gezamenlijke hoogwaters
van een der tegenwoordige jaren 706 x 12 cm = 79 m hooger zijn dan de gezamenlijke
jaarlijksche hoogwaters omstreeks 1880. Dit zou inhouden, dat er thans ongeveer
30 à 50 flinke stormen per jaar meer moeten zijn dan in de tachtiger jaren, of dat het
thans doorloopend veel harder uit het Zuidwesten moet waaien dan vroeger. De
geheele zeespiegelverhooging sinds 1880 kan men dus lang niet uit verschillen in opwaaiing verklaren.
Fig. 120 geeft de dalingen en stijgingen in Engeland volgens de onderzoekingen
van de ,,Ordnance Survey” (115, 1932). In het Zuidoosten, met Harwich ais centrum,
worden dalingen aangegeven van I à 2 voet (30 à 60 cm) in 60 jaren. Het Westen en
Noorden schijnen te stijgen.
De uit peilschaalaflezingen verkregen gegevens moeten als betrouwbaarder worden
beschouwd dan die verkregen door waterpassing. Een daling als hierboven genoemd
van % à I m per eeuw is waarschijnlijk veel te groot. In verband met de onbetrouwbaarheid van de oudere waterpassingen, mag men aan een vergelijking ervan met de
nieuwere geen groote waarde toekennen.
In nog sterkere mate moet dit het geval zijn met de vergelijking tusschen oude
en nieuwe Fransche waterpassingen, waarbij tot een bijzonder groote daling in de
buurt van Duinkerken werd gekomen, namelijk 4 m per eeuw. Zonder meer kan dat
als volslagen onjuist worden gekenschetst. BRIQUET(16, I93I), die deze streek
grondig kent, neemt hier 4 A 5 in zeespiegelrijzing in 1500 jaren aan, dus ongeveer
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30 cm per eeuw, en LAUWERS
(109, 1930) berekent uit de peilschaalgegevens van
Oostende een bedrag van 12 cm in 45 jaren of 26,s cm per eeuw. Deze bedragen
verdienen meer vertrouwen en komen ongeveer met de onze en de Duitsche overeen.
en PREVOT(108,1930)betreffende de
Zeer belangrijk is de studie van LALLEMAND
zeespiegelveranderingen te Brest sinds 1851. Er werd hier geen constante verhooging
van den zeespiegel waargenomen, doch een periodieke, verband houdende met ustronomische invloeden. Een drietal sinusoïden kon worden onderscheiden met perioden van
resp. 93, 18.6 en 4.65 jaren en amplituden (za) van resp, 33, 35 en 12 mm. Het
maximum der lange golf kwam voor omstreeks 1920,het minimum omstreeks 1870.
Sinds 1930bestaan ook
toestellen teCalais,Boulogne,
Dieppe, Havre en Ouistreham (bij Caën) om den gemiddelden zeestand te leeren
kennen (médimar&m&tres).
Te Duinkerken en Cherbourg bestaan zij reeds
langer. De uitkomsten daarvan zouden, voor zoover mij
bekend, in 1936worden gepubliceerd.
Er bestaat een streven
het probleem der zeespiegelverhooging internationaal op
te lossen, doch voorloopig
zal men geduld moeten
hebben, daar het te onderzoeken onderwerp slechts in
een uiterst langzaam tempo
verandert en de meteorologische en nog andere invloeden slechts in den loop
der eeuwen grondig bekend
zullen worden.
Het voorkomen vanverdronken hoogveen op groote
diepten (laagveen is volgens
de onderzoekingen van mej.
POLAK(139, 1929) slechts
een zelden voorkomende 7*Wh"V
1,
substantie) wijst, althans
Me. k W d e n Bngelschen bodem in voeten tussdien
voor ons land en voor Vlaan1840160 en I ~ I + . I .
deren, een positieve niveauverandering over groote perioden gerekend
zonder twijfel aan. Sinds het begin
van den bouw der dijken (* 800) moest men deze ook eenige meters verhoogen
en hetzelfde was een miliiade eerder het geval met de terpen.
Over eenige honderden jaren zuilen wij over een goede serie peilschaalwaarnemingen beschikken en de eventueele periodieke of aperiodieke schommelingen betrekkelijk goed hebben leeren kennen. Van belang is daarbij, dat thans door den
Rijkswaterstaat stappen worden genomen om in overleg met den Geologischen
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Dienst punten te vinden, die zich zoo goed mogelijk als fundamenten voor peilschalen
zullen leenen.
Wat de stormvloedshoogten betreft, zou de vraag kunnen worden gesteld, in
hoeverre deze in de toekomst aan veranderingen onderhevig zijn. De tot nog toe
bereikte hoogste stormvloedstanden werden voor een aantal stations voorgesteld
in fig. 121. Het hoogst loopen zij op in het Zuiden en vooral in het Noorden. In
den mond der Westerschelde is het maximum ruim 4,oo m N.A.P., in Delfzijl
4,60 m N.A.P. en bij Statenzijl zelfs 5,4I m N.A.P. De laagste stornivloedstanden
werden gevonden tusschen Enkhuizen en Stavoren (52,40 m +), doch dit is door den
afsluitdijk natuurlijk veranderd. Tusschen Petten en Ameland zijn de stormvloedstanden sinds 1825 lager gebleven dan 3,oo m N.A.P. In de benedenrivieren bleef
N.A.P.
de hoogste stand ook betrekkelijk laag, namelijk minder dan 3,50 m
Stormvloeden kan men beschouwen als een superpositie van een tijdelijk verhoogden middenstand der zee met de normale getijbeweging. Deze tijdelijke midden(49, 1929) opgevat als een breede golf, wier top
standsverhooging is door DOODSON
van het Noorden van Schotland naar het Zuiden trekkend voor een aantal gevallen
nog langs onze kusten was te vervolgen. Deze ,,vloedgolf der middenstand" hangt
natuurlijk af van den trek der depressie, die haar veroorzaakt, doch kan ook, eenmaal
verwekt zijnde, een eigen voortplanting bezitten. Wel beschouwd zijn dus de volgende
factoren van invloed op de verhooging van den middenstand tijdens stormen: I'.
opwaaiing, zo. lage barometerstand (5 % lager kwikhoogre is 1/2 meter hooger
waterstand), 3". eigen beweging der vloedgolf. In benedenrivieren komt er dan
nog als 4" factor bij de afvoer der bovenrivieren.
De Staatscommissie van 1916l) heeft op blz. 123 van haar rapport een kansberekening opgezet voor een wisselende middenstandsverhooging - opstuwing,
waarin de onder I' t/m 3" genoemde factoren dus zijn begrepen - en een
getijbeweging. Er bleek uit, dat voor Hoek van Holland de mogelijkheid van samenvalling dezer maximum stuwing (2,80 m) en een maximum H.W. tijdens giertij
(I,IO m boven middenstand) d.w.z. een stormvloed van 3,90 m $. N.A.P., slechts
eens in de 27500 jaren zou voorkomen. De kans op een stormvloed te Hoek van
N.A.P. of hooger bestaat eens in de 7 jaren, 3,40 m of
Holland van 3,oo m
hooger eens in de 68 jaren, 3,60 m of hooger eens in de 336 jaren, enz.
De verheffing van den middenstand (opwaaiing of opstuwing) is dus de voornaamste factor voor een groot gedeelte van onze kust. De grootste middenstandsverheffingen vindt men bij N.W. of W.N.W. winden. Voor de opwaaiing
is de ondiepte der Kustzee van veel belang. Men vergelijke bijvoorbeeld de Zuiderzee2), waar de opwaaiing tusschen Amsterdam en Kampen eenige meters kan
bedragen en de Straat van Dover, waar diepten van 30 à 40 m op geringen afstand
uit de kusten worden bereikt en de maximum middenstandsverhefíing slechts 4
voeten (I,ZOm) bedraagt. Bij onze Noordzeekusten is dit soms 3 m hooger en het
maakt op ons een vreemden indruk de dijkjes, die de nieuwe polderlanden in den
mond der Stour bij Sandwich tegen stormvloeden moeten beschermen, slechts ruim
I m hoog te vinden.
Fig. 122 geeft een overzicht van de gemiddelde getijverschillen over het 10-jarig
tijdvak 1921-1930. De daarop voorkomende cijfers vergelijkend met die van
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1) Staatscommissie 1916 tot het onderzoek der oorzaken van den vloed van 13/14 Januari
1916. Men zie hiervan ook het supplement, handelende over aiie vroegere bekende vloeden.
z, Verslag Staatscommissie Zuiderzee 1918-1926 en GALLB,70, 1917.

156

fig. 121 blijkt, dat de opwaaiing vooral in den Eemsmond zeer aanzienlijk is,
terwijl die bij Texel slechts matige bedragen aanneemt.
De vraag of een zeespiegeirijzing in de Hoofden invloed zal hebben op het
getij langs onze kusten moet zeker Hevestigend worden beantwoord. Echter dient
de vraag te worden gesteld: Hoe is de toestand over eenige eeuwen? Over ongeveer
500 jaren zou de zeespiegel niet alleen langs onze kust en in de Hoofden, doch
ook op de Noordzee met ongeveer I m gestegen kunnen zijn. Een verdieping van
de Noordzee met dit bedrag heeft natuurlijk een veel grooteren invloed op het
getij onzer kustwateren dan dezelfde verdieping in de Hoofden, omdat de profielen
der Noordzee percentsgewijs zeer veel meer zouden toenemen dan die der Hoofden.
Daarenboven bestaat de mogelijkheid, dat de Noordzeebodem zelf door zandverplaatsingen iets wordt gewijzigd, doch dit buiten beschouwing latend, leert een
eenvoudige berekening, dat bij een algemeene zeespiegelrijzing het Noordgetij
rond Schotland eerder onze kusten zd bereiken dan thans en dat de stroom in de
Hoofden iets zal verzwakken. Tengevolge hiervan zuilen de amplituden in het
Zuiden een weinig afnemen. Het duidelijkst zal de invloed der zeespiegelrijzing
echter zijn te bespeuren in een vervroeging der phasen van de getilinen langs onze kust.
Wat de stormvloeden betreft, zal de opwaaiing onder invloed eener grootere
diepte in de Noordzee iets afnemen. In het algemeen zal de zeespiegelrijzing dus
een wein& gecompenseerd worden door geringere getijrijzingen en geringere opwaaiing bij storm.
$ 3 8 . HET ONTSTAAN DER HOOFDEN.

Behalve door uitschuring en door zeespiegelverhooging zou het profiel der
Hoofden nog kunnen verruimen door plaatselijke daling van den bodem. De vraag
moet dus nog worden behandeld: Is de zeeëngte te beschouwen als een slenk?
Volgens de geologen, die zich met de tunnelplannen hebben bezig gehouden,
is dit geenszins het geval. De lagen krijt loopen volgens hen ,,sans aucune faiile”
van Blanc Nez naar Zuid Voorland, zoodat voor het ontstaan der zeestraat niet
aan een plaatselijk zakkingsgebied is te denken (zie o, a. BRIQUET
16, 1931, blz. 57).
De eerste doorbraak van den krijtrug tusschen Engeland en Frankrijk verliest
zich zonder twijfel in een betrekkelijk ver geologisch verleden. De diverse ijstijdperken (zie fig. 123) met de daarmede gepaard gaande veronderstelde groote
niveauverschillen beslaan volgens sommige geologen wel een millioen jaren en in
dien tijd kan het water wel eens boven een laag gedeelte der krijtrug hebben gestaan.
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Grafische voorstelling van den duur der ijstijden. HEIM,
PENCK,

BRIQUBTnoemt deze terreinsinzinking naar een denkbeeldig riviertje de ,,Loburg”
door de visschers wel de Loburggeul
(,,Creux de Lobourg”) genoemd, doch het verband tusschen deze diepe onderzeesche
geul en het veronderstelde riviertje uit het plioceen of mioceen is natuurlijk zeer
ver te zoeken.

- de diepwatergeul in de Hoofden wordt
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In at geval eener nauwe, ondiepe, korte verbinding tusschen de Noordzee
en het anaal zal een buitengewoon kraatige eb en vloed zeer sterk uitschurend
hebben unnen werken, omdat de phasen ter weerszijden der rug allicht geheel
verschill d en de vervallen dus meerdere meters hoog zullen zijn geweest,
PENCK
(132, 1934)berekent, dat in den laatsten ijstijd 40 miliioen kms ijs gevormd
werd, en dat in den interglacialen MindelXsstijd de zeespiegel 155 m moet zijn
gedaald. Ik teekende de grafiek van HEIMandersom (koud beneden, warm boven)
en voegde tevens de hierboven genoemde waterstandsschaal toe. Volgens deze
grafiek zou de doorbraak dus aan het eind van het tertiair of in het Mindel-Risz
interglaciaal tijdperk kunnen zijn voorgekomen. Zoodra eenmaal een smalle geul
eenige diepte had bereikt, zou ook bij lagere waterstanden krachtige erosie hebben
kunnen plaats vinden. Vooral bij lage standen zal men groote verhangen in de zeeengte hebben gehad, vandaar waarschijnlijk dat de diepe ,,Creux de Lobourg” een
sterk geaccidenteerden bodem heeft. De kleine steenen zijn daar weggespoeld.
BRIQUET
had in 1921 reeds er op gewe?en, dat de oude kustlijnen der zeestraat
bij Sangatte en Wissant: op een hoogen ouderdom duiden en dat reeds vanaf
het begin van het kwartair de zeeoevers hier op die van de thans bestaande
geleken.
Prof. GRBGORY
(77, 1927) acht de doorbraak te zijn ontstaan in het plioceen,
dus aan het eind van het tertiair, o. a. in verband met koraalformaties in de
Noordzee, welke gedurende dien tijd gqvormd zouden zijn. Hiertegen neemt
L. DUDLBYSTAMP(170,1927) het standpunt in, dat het moeilijk is ,,to conceive
of the existence of the Strait of Dover before Quarternary times”. ,,Om is tempted
to suggest that the ,,ponding” of waters in the Nortfi sea in front of the advancing
ice sheet wa8 mainly responsible for widening the breach”.
GREGORY
gaat hierin in zooverre mee, dat hij aanneemt, dat ,,in the early pleistocene (diluvium) the Strait of Dover was at times an isthmus and at times a strait”.
Dit is dus een eenigszins andere opvatting, welke echter evengoed verdedigd
kan worden als de vorige. De doorbraak *OU dan niet in een warm, doch in een
koud tijdperk hebben plaats gehad, terwijl de eerste uitschuring niet door zoute
getijstroomen, doch door zoet smeltwater zou zijn geschied.
Intusschen maakt dit voor ons weinig verschil. Het voornaamste is, dat de
zeestraat als zeer oud moet worden beschouwd (zeg I o00 o00 jaren).
Rekent men, dat het water in de laatste milliaden regelmatig rees met een
snelheid van 2 m in 1000 jaar, dan zou voor ongeveer 20000 jaar de zeespiegel
40 m beneden de tegenwoordige hebben gelegen en zou de diepwatergeul in de
Hoofden slechts door middel van de diepe geul rond de Goodwins verbinding
gehad hebben met de Noordzee.
De bodem dezer geul bestaat grooteqdeels uit steenen of London Clay; zij
zal aïs de verbinding tusschen het Kanaal en de Noordzee mogen worden beschouwd
bij de lage waterstanden van de glaciale tijdperken. Bij nog lagere waterstanden
dan 40 m ,,werkte” ook deze verbinding niet meer.
De Rijn, waarvan men vroeger aannam, dat deze in diluvialen tijd door het Oosten
van Engeland stroomde, hetgeen volgens de moderne geologen op een misverstand
berust, moet vanzelfsprekend een gedeelte van den tijd door de Hoofden hebben geloopen, indien de Noordzee benoorden Londen-Amsterdam bedekt is geweest met den
(60,1933).
noordelijken ijskap, zooals men algemeen aaqneemt. Zie hiervoor EDELMAN
Het zand in het Kanaal en in de zuidelijke Noordzee wijst dit volgens EDELMAN
en BAAK(3, 1936) nog uit. Zeker zal dus ook zoet water zijn erodeerende werking
hebben doen gevoelen.
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Tijdens den grooten Riss-ijstijd moet door de Hoofden al het smeltwater van half
Europa zijn afgevoerd. Wat dit zeggen wil wordt duidelijk, indien men de enorme
smeltwaterdalen van den laatsten ijstijd in de Noordduitsche laagvlakte beschouwt.
Dat een hooge landrug door getijstroomen wordt doorgeknaagd is een foutieve
opvatting, die men o.a. in KRUMMEL’S
bekende ,,Handbuch der Ozeanografie” (105,
1923, blz. 48) ziet verkondigd. Aan de westzijde van de vroegere landengte tusschen
Boulogne en Dover moeten volgens dezen schrijver getijhoogten hebben geheerscht,
die ,,die des Bristolgolfs und der Fundybai noch in den Schatten stellen”. ,,Es herrschte
hier die gewaltige Hubhöhe von 22 m mit den dazugehörigen Tidestromen” (I1blz. 286).
Ook de baai van Fundy, waar de grootste tijverschillen ter wereld voorkomen, zal
volgens KRUMMEL
doorbreken naar het Noorden en dus in verbinding komen met de
golf van de St. Laurens rivier.
De baai van Fundy bezit maximale getijverschillen van ruim 15 m en dat het
Kanaal vroeger nog grootere heeft bezeten mag men niet op grond van de zich hier
bevindende opgeheven stranden, zooals KRUMMELdoet, beweren. Het spreekt haast
vanzelf, dat men aan den top van een baai als die van Fundy geen uitschuring, doch
juist aanslibbing moet verwachten, omdat daar geen stroomen zijn. Zeer hooge amplituden kunnen op sommige plaatsen wel eens groote getijstroomen verwekken, doch
natuurlijk niet aan het doodloopend einde eener golf. Inderdaad slibt het bovendeel
der baai van Fundy dan ook aan (JOHNSON 94, 1918). Op dezelfde wijze moet vroeger
ook aan den top van het Engelsch Kanaal geen uitschuring zijn geweest, zoolang de
verbinding er nog niet was; eerder aanslibbing en opvulling.
Zooals reeds DARWINbeweerde, zijn door de getijstroomen de meeste zeestraten ,,schoongeveegd”. Hetzelfde werd ook gevonden door de Snellius expeditie
voor de zeestraten van den Oost-Indischen Archipel en wij vonden dit thans ook in
de Hoofden. Onder ,,schoonvegen” wordt verstaan, dat van de bodemoppervlakte
het materiaal tot een bepaalde maximum korrelgrootte, afhangende van de kracht
der vroegere of huidige bodemstroomen, is verdwenen. In verband met vroegere lage
waterstanden zullen veelal de vroegere stroomen sterker, dus maatgevend zijn
geweest.
Een ingesnoerd profiel als dat der Hoofden zal wel bij voortduring een neiging
tot uitschuring hebben bezeten.
$ 39. KORTE BEANTWOORDING DER VRAAG OF EENIGE BEDREIGING VOOR

II“
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ONZE KUSTEN TENGEVOLGE VAN VERANDERINGEN IN DE HOOFDEN
AANWEZIG IS.

Blijkens ons onderzoek is het vrijwel uitgesloten, dat in de naaste toekomst eenige
noemenswaardige uitschuring van de steenachtige bodems en oevers der zeeëngte
zal plaats hebben. De zeestraat der Hoofden moet worden beschouwd als een reeds
zeer lang bestaande opening, waar in geologische tijden wel heftige zoet- en zoutwaterstroomen en ook de golfslag erodeerend hebben gewerkt, doch waar thans nog slechts
matig sterke stroomen heerschen, die practisch geen invloed kunnen uitoefenen op
een met steenen bedekten bodem. De invloed der golfslag op de Hoofden zelf is ook
slechts onbeduidend.
Wel zouden de Varne en de Ridge kunnen verdwijnen en op deze wijze zou
inderdaad de strooming door de engte worden vergemakkelijkt, doch in verband met
onze metingen lijkt ook een kans op verdwijning dezer zandbanken voorloopig
niet groot.
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Inplaats van door uitschuring en afslag zou een verruiming van het profiel ook
door plaatselijke zakking van den bodem kunnen worden veroorzaakt. Blijkens de
geologen, die deze streek en in het bijzonder de tunnelplannen hebben bestudeerd,
is er echter van een slenkvorming tusschen de Hoofden geen sprake.
Ten slotte zal een verruiming nog door zeespiegelrijzing ten opzichte van het
land kunnen ontstaan. Deze is waarschijnlijk bij de Hoofden, evenals langs de Vlaamsche, Nederlandsche en Duitsche kusten, op ongeveer & m per eeuw te stellen. De
I
hieruit voortvloeiende verruiming zou siechts --ste
per eeuw bedragen. Ook al
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zou dit op onze waterstanden in ongunstigen zm werken, zoo zou dit nog slechts
onbeduidend zijn. Evenwel kan worden nagegaan, dat eene verruiming eerder een
gunstige uitwerking op onze getijden zou hebben, Niet te vergeten is daarbij, dat
de genoemde waterstandsverhooging zich naar d e waarschijnlijkheid ook op de
Noordzee zou doen gevoelen, waardoor de verruiming dezer zee naar verhouding
veel meer zou toenemen dan die der Hoofden en dus het Noordgetij meer dan thans
zou gaan overheerschen.
Uit den boogvorm onzer kust tusschen Blanc Nez en Texel blijkt, dat zij zich
heeft aangepast aan de zeeëngte der Hoofden. Waarschijnlijk is dit reeds gedurende
langen tijd het geval, doch de mogelijkheid bestaat, dat vroeger bij lagere waterstanden
de kust niet ,,opgehangen” was aan Blanc Nez, doch aan een thans verdwenen kaap
ergens bewesten Schooneveld. De kleilagen van den Scheldemond, zoomede de eocene
steenen, welke in deze streek worden aangetroffen, wijzen mogelijk in deze richting,
Een algemeene neiging tot terugwijking der thans bestaande boog tusschen Blanc *
Nez en Texel zou verband houden met dieptevermeerdering (zandverlies) langs onze i
kust, in het bijzonder in de buurt tusschen Petten en Vlieland. Overigens zuilen, evenals
in het verleden het geval geweest is, hoofdzakelijk detailveranderingen kunnen optreden
als gevolg van veranderingen in en voor de riviermonden en zeegaten.
De grootste bedreiging der zee moet worden gezocht in hare spiegelverhooging,
waarvan de grootte, de mogelijke periodiciteit en de geographische verbreiding nog ’,
lang niet met voldoende nauwkeurigheid bekend is.
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HOOFDSTUK VIII.
$40. BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN EN VAN DE OPSTELLING ERVAN
AAN BOORD.

Het welslagen van een onderzoek ie natura hangt voor een belangrijk deel af van
de daarbij gebruikte instrumenten. Daar het een gedeeltelijk nieuwe tak van onderzoek
betreft, moesten verschillende toestellen eerst uitgevonden en op hun nauwkeurigheid getoetst worden. Dit stadium kan thans wel als voorbij worden beschouwd, omdat
voldoende gebleken is, dat, indien met zorg behandeld, de instrumenten betrouwbare resultaten leveren.
Zeer in het kort zullen de op de ,,Oceaan” gebruikte instrumenten hier worden
beschreven.

Echotoestel. Systeem HENRYHUGHES,
Londen.
Reeds sinds‘ de ramp der DTitanic” gebruikte men het echo-beginsel om ijsbergen
te signaleeren op behoorlijken afstand. De radiotechniek verbeterde de daarbij gebruikte
toestellen zeer. Nog lang bleef het systeem van een hamer, kloppende tegen den
buitenwand van het schip in zwang, doch de Britsche Admiraliteit verbeterde dit door
gebruik te maken van het magnetostrictie beginsel, waarmede een supergeluid met een
I
periode van -sec. kon worden verkregen. Daar de diepte d doorloopen wordt
I.

16000

in

k I450

sec. (1450mlsec. is ongeveer de voortplantingssnelheid van het geluid)

en deze tijd geregistreerd kan worden door middel van een pen met constante snelheid
verkrijgt men een diepteregistreering.
De voordeelen boven het gewone looden zijn o.a. dat men bij elke stroom- of
vaarsnelheid kan werken en bovendien elke 1/7sec. een looding verkrijgt. Daarenboven
is de bereikte nauwkeurigheid ongeveer I dm,dus grooter dan veelal met de oude
manier kon worden bereikt, terwijl men een ononderbroken beeld van den bodem
verkrijgt waarover men vaart.
Daar rotsbodems er anders uitzien dan grindbodems en deze laatste weer anders
dan zand- of slibbodems, is het duidelijk, dat het toestel voor een onderzoek als het
onze van groote waarde is.
Ook voor de navigatie tusschen of op de banken of tijdens mist was het toestel
van veel nut. Het opnemen van zandbanken werd vereenvoudigd tot het met volle
snelheid varen van S-bochten, terwijl bijvoorbeeld om de 2 minuten hoeken werden
geschoten op den wal. Een ander voordeel was nog, dat de op de banken voorkomende
spitse toppen, die met de oude methode niet dan bij toeval ontdekt zouden zijn geworden, automatisch op het registreerpapier van het echotoestel verschenen. Zonder
dit toestel zou het ook gevaarlijk geweest zijn de oppervlakten van verschillende
banken te verkennen of tot in de onmiddellijke nabijheid der rotskusten te komen.
De diepteschaal bedroeg I cm = 4 m. Een grootere schaal werd niet wenschelijk
geacht omdat de reusachtige zeebodemgolven daarbij niet meer op het registreerpapier zouden kunnen worden genoteerd. De fabrikant, Messrs HENRY
HUGHES
te
Londen maakte op onze aanwijzing een toestel met roteerenden arm, waarmede behalve
de schalen I cm = 4 m en I cm = z m, ook de schaal I cm = I m kan worden bereikt, Deze laatste schaal is voor rivierloodingen zeer geschikt. Het toestel is in geopenden stand afgebeeld in fig. 124.
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Zelfregistreerende peilschalen (systeem DE VRIES).
Deze berusten op het manometer beginsel. Zij worden op den bodem gelegd en
registreeren daar gedurende 14 dagen de wisselingen van den waterstand er boven.
Gewoonlijk worden zij twee aan twee geplaatst ter verkrijging van meerdere zekerheid.
Bij het onderzoek in de Hoofden werden zij op deze wijze geplaatst op de Varne
en bij Gris-Nez, Tezamen met de registreering der peilschalen te Dover, Caiais en
Boulogne gaven zij een goed beeld van het yerticaal getij in de Hoofden (fig. 126,127).
3. Stroommeter voor verticaalstroomkrommen.
Op de meetdagen werd elk half uur de stroom gemeten van den bodem tot aan
de oppervlakte met onderlinge afstanden van 2 meter, Het instrument, dat daarvoor
werd gebruikt was de zoogenaamde ,,zware Ott” (100kg) (fig. 128, 129).
Door den stroom werd een molentje rondgedraaid, waarbij telkens na een bepaald
aantal omwentelingen een electrisch sein wordt gegeven.
2.

4. Bodemstroommeter.
Dit voor den Rijkswaterstaat door de firma OTTgebouwde toestel bezit twee
molentjes op een onderlingenafstand van O& m, welke in een raam zijn bevestigd.
Door dit raamwerk op den bodem te plaatsen kan de stroom op 4 1 5 m en op 450 m
boven den bodem bij voortduring worden geregistreerd. Het beginsel, dat hieraan ten
grondslag ligt is gelijk aan dat van den gewonen Ottmeter. De bodemstroommeter
diende tevens ter contr6le van dezen en andersom, terwijl beiden met behulp van eenvouäige drijvers nabij de oppervlakte op hun juisten gang kunnen worden getoetst
(fig. 130).
5. Zandwanger. (CANTER
CREMJ~RS).
Dit toestel berust op het volgende beginsel.
Door de mondopening, groot dmastroomt het water naar binnen in een wijdere
ruimte, zoodat stroomverlamming ontstaat en het zich in het water bevindende zand
kan neerslaan. Het water verlaat het instrument door de
openingen, welke geplaatst
zijn achter een kraag aan de
voorzijde bij de mondopening.
Hier heerscht tengevolge van
de aanwezigheid van deze
kraag een zuiging, zoodat door
het grooter of kleiner maken
van deze openingen de zuiging
zoodanig geregeld kan worden,
dat de stroomlijnen door de
mondopening regelmatig en
.~.evenwijdig naar binnen trekken.
Men meet dus cumulatief gedurende bijvoorbeeld 5
minuten en verzamelt het
Fig. 131. Zandvanger van CANTBR
CREMBRS.
zandtransport van de stroombuis met een doorsnede van dma..De laagste laag, waarin dit zandtransport gemeten
kan worden, ligt met het hart op I dm boven den bodem (fig. 131, 132).
’

+
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6 . Gehaltemeter.
Dit instrument is bijzonder eenvoudig. Het water stroomt hier ongehinderd door
een 4-tal boven elkaar geplaatste buizen van elk 5 liter inhoud. Door het op den bodem
te plaatsen en het korten tijd daarna, bijvoorbeeld 4 minuut, met een valgewichtje
plotseling te laten sluiten, krijgt men 4 monsters van het mengsel water en zand op
10,30, 50 en 70 cm boven den bodem. Het zandgehalte dezer monsters kan vervolgens

Fig. 133, Gehaltemeter (eigen ontwerp).

-gemakkelijk worden bepaald. De sluitkrachten der 8 kleppen worden geleverd door
elastiek van voldoende spankracht (fig. 133, 134).
Bij het neerkomen is de onderste bak ruim zo cm van den bodem verwijderd. Het
toestel zakt dan langzaam M door middel van twee oliedempers. De bedoeling hiervan
is, dat onvoorzichtig neerzetten de meting niet zal kunnen beïnvloeden,
De zandvanger en de gehaltemeter worden steeds tezamen gebruikt ter onderlinge
toetsing,
Bij krachtige stroomen geeft de zandvanger naar verhouding grootere waarden
dan de zandgehaltemeter, omdat bij de eerste niet alleen het zandgehalte, doch ook de
stroomsnelheid van invloed is. Beiden geven dus niet hetzelfde.
7. Monsternemer.

Een goede grijper, die nimmer weigeut, is het toestel, dat in fig. 135 is afgebeeld.
Door middel van twee hefboomen sluit hij zich door eigen gewicht, zoodra de bodem
164

wordt .bereikt. Bij het neerlaten zorgt een pal of klink voor
den geopenden stand. Deze pal valt door eigen gewicht uit
als het toestel den bodem raakt. De sluitkracht wordt zeer
groot doordat op de uiteinden der hefboomen katrollen zijn
aangebracht. De grootte der opgebrachte monsters bedraas
& 20 à 50 kg.
8. Bodemstooter (gewijzigd systeem EKMAN).
Met dit toestel, dat ongeveer 2 meter lang is, kan

+

een soort ,,boring" worden verkregen ter diepte van & m,
mits de te onderzoeken bodem zacht is. Het instrument
bevat een binnenbuis, welke overlangs geopend kan worden,
.-

I

Ges/&n

a/bnd

=
l

Fig. 135. Grijper (eigen
ontwerp).

i

zoodat de verschillende bodemlagen kunnen
worden bestudeerd.
Het is afgebeeld in
fig. 137.
9. Bezinkingsmeter.

Fig. 137. Bodemstaoter
(naar EK~VLN).

Pig. 138. Bezinklhgsmeter
(eigen ontwerp).

Dit toestel werd
door ons geconstrueerd
om op snelle wijze de
korrelgrootte der verschillende zandsoorten
te bepalen. In een met
water gevulde buis van
5 2 m lengte wordt
een klein monster zand
geworpen. Dit monster
moet zoo los mogelijk
op de hand liggen en
mag geen kluitvorming
bezitten. M. a, w, zoodra het monster in het
water wordt geworpen
moet het spreiden. De
groote korrels komen
het eerst beneden, vervolgens de minder
groote enz. en eindelijk de allerfijnste. In
een glazen buis wordt
dit zand opgevangen
en wordt de hoogte der
bezonken laag regelmatig opgeteekend in
165
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verband met den tijd die verloopen is sinds het inwerpen van het monster boven
in de buis. Na de proef kan het monster gemakkelijk en nagenoeg zonder waterverlies
uit de glazen buis worden verwijderd door de kurk weg te nemen en de rubberbuis
bijna dicht te knijpen.
Deze methode voldoet zeer goed. Men verkrijgt er op vlugge wijze uitkomsten
mede, weke blijkens eenige reeksen proeven minstens even nauwkeurig zijn als die

Fig. 139. Vergelijking der uitkomsten van bezinkingsmeter en zeefinstallaties.

verkregen met zeven. Men zie bijvoorbeeld de grafieken van fig. 139.Links vindt men
6 bezinkingskrommen, rechts 6 zeefkrommen van hetzelfde zand. Deze laatsten werden
verkregen door verschillende bureau's met veelal machinale zeefinstallaties. Zooals
er uit blijkt was de nauwkeurigheid lang niet zoo groot als bij het bezinken. Intusschen
bleek later, dat indien bij het zeven de uiterste nauwkeurigheid wordt betracht, men
daarmede toch ook een groote graad van nauwkeurigheid kan bereiken.
De bezinkingsstaat wordt hiernevens gegeven. Zij berust op 'eenige honderden
vergelijkingen met uiterst nauwkeurig uitgevoerde zevingen met normaalzeven.
De temperatuur (viscositeit) is dus van groot belang. De invloed van het zout is
veel minder bemerkbaar.

Stroomrichtingsmeter. (JACOBSEN).
Ofschoon dit toestel voor de bepaling van stroomsnelheden vooral op grootere
diepten te onnauwkeurig is, kunnen de stroomrichtingen er wel voldoende nauwkeurig
mede worden nagegaan. Hiervoor werd het dan ook gebruikt. Het beginsel is eenvoudig:
een bol, of ander weerstan+lichaam, wordt aan een dunne draad neergelaten en door
den stroom zijwaarts gedrukt. De richting, die de draad in zijn ophangpunt daardoor
maakt ten opzichte van een verticaal geeft de richting van den stroom aan ter
plaatse van het weerstandslichaam, althane indien men de invloed van den stroom
op de draad verwaarloost. (Zie fiq 141).
10.

I
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Afstandsmeter. (teiemeter of rangefinder).
Hiermede kunnen op gemakkelijke wijze de afstanden tot 1000m vrij nauwkeurig
worden bepaald. Daarboven neemt de nauwkeurigheid snel af. Het gebruikte toestel
bezit een basis van & 80 m; grootere zouden nauwkeuriger aflezingen geven, doch
hebben het bezwaar niet voldoende hanteerbaar meer te zijn. Het beginsel berust op
het bepalen van den zoogenaamden ooghoek d.i. het verschil in richting onder
welke twee oogen een bepaald voorwerp zien.
I I.

Ribbelmeter.
Dit eenvoudige toestel is hieronder afgebeeld. Twee ijzeren platen, waartusschen
eenig lood is aangebracht, zakken over geringen afstand in den bodem. Door deze platen
vooraf in te vetten of met verf
te bestriiken,
,
-kleeft het bodemzand daaraan, zoodat men den
detailvorm (ribbels) van den
bodem duidelijk na ophaiing
van het instrument kan nagaan.
Door de ophanging asymmetrisch te maken, plaatst het toestel zich steeds in de stroom1
-1 richting.
12.

~

Fig. 142. Ribbelmeter.

13. Pyknosonde. (Zoutmeter).
Dit instrument werd voor de Hoofden niet gebruikt, omdat het geen gedetailleerde
zoutgehalteverschiiien geeft. Slechts voor benedenrivieren met hun groote verschillen
in s. g. kan het zijn waarde
hebben om die op snelle wijze
te leeren kennen.
Het beginsel van het instrument is, dat bolletjes van
verschillend gewicht en kleur
in de bijbehoorende laag blijven zweven. Het toestel is
niet zeer betrouwbaar, zoodat er slechts zelden mee
gewerkt wordt.

Inrichting ss. ,,Oceaan”.
De instrumenten hebben
hun vaste plaatsen. De zandgehaltemeter en zandvanger
worden bediendvanafde,,zandbrug”. Onder deze zandbrug
Fig. 143. Schets der zandhutinstallatie.
bevindt zich de ,,zandhut>’,
waarin de inhouden der instrumenten worden onderzocht. De bezinkselen worden
opgevangen in trechters, waaronder wegneembare gecalibreerde glazen. In deze laatsten
leest men de zandhoeveelheden af (fig. 143).
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Verder naar achteren bevinden zich de gewone Ottmeter aan stuurboord en de
Jacobsen richtingmeter aan bakboord. De Ottmeter wordt op 29 m buiten boord
gehouden met behulp van een uithouder aan een der davits.
Geheel achteraan bevinden zich de plaatsen van den bodemstroommeter en van
den ribbelmeter fig. 144).

\

.-‘./

/

/
c

Fig. 144. Inrichting van het opnemingsvaartuig ,,Oceaan”.

Het echotoestel staat in de kajuit, terwijl de oscillatoren (zend- en ontvangstinstrumenten van het supergeluid) buiten boord gemonteerd, dan wel ingenomen
kunnen worden.
Deze wijze van opstelling bleek zeer wel te voldoen. Een negental waarnemers,
waaronder 7 middelbaar-technici was doorloopend met het verzamelen der meetgegevens belast. Ook het uitwerken ervan geschiedde zooveel mogelijk aan boord.
’s Gravenhage, 21 December 1935.
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NASCHRIFT.

In $ 18 werd de opmerking gemaakt, dat de door CARRUTHERS
gepubliceerde
stroomsnelheidscijfers, welke door de bemanning van het lichtschip Varne op 10m
beneden de oppervlakte met den zoogenaamden ,,drift-meter” waren verzameld, niet
gemiddeld 42 cm/sec., doch mogelijk ongeveer 70 cmlsec. zouden moeten zijn, zulks
in meerdere overeenstemming met de door ons gevonden meetcijfers.
Om na te gaan of een Carruthers’ drift-meter betrouwbare resultaten geeft, werd
door ons in 1935 een dergelijk toestel aangeschaft en daarna getoetst met behulp
van de stroommeettoestellen op de ,,.Oceaan”. De uitkomst was niet zeer bevredigend.
Niet alleen kwam in de punten der ijkingsgrafiek een vrij groote spreiding voor, doch
er bleek tevens uit, dat tijdens snelheden van 20 à 30 cmlsec. en minder het toestel
geheel niet werkte.
Evenals bij den Ott-meter is het verband tusschen de omwentelingssnelheid
der schoepen en de stroomsnelheid ongeveer quadratisch. Bij den Ott-meter hindert
dit niet, omdat elke waarneming onmiddellijk tot de daarbij behoorende snelheid
wordt omgewerkt, doch bij den Carruthers-meter wordt slechts het eindbedrag genoteerd, nadat een of meer getijen verloopen zijn. In dien tijd zijn er zwakke zoowel
als krachtige stroomen geweest, die een bepaald aantal kogeltjes in het daarvoor
bestemde bakje hebben doen vallen, terwijl daarbij wordt aangenomen, dat elk
kogeltje een zekeren stroomweg vertegenwoordigt, m.a.w. dat er een lineair verband
bestaat tusschen het aantal omwentelingen per min. en de stroomsnelheid. Dit is
dus een bron van fouten. Een andere bron van fouten is nog dat Carruthers driftmeter bij golfslag telkens naar voren en naar achteren gerichte stooten krijgt, die het
schoepenrad steeds harder doen draaien. Een Ott-meter ontvangt eveneens deze
stooten, doch de invloed ervan op de ronddraaiing van het wiekje vereffent zich
daarbij.
Natuurlijk zou, wanneer het meetvaartuig bij zeegang op en neer beweegt,
of het schip ligt te gieren, de door een stroommeter ten opzichte van het water afgelegde weg langer worden. Er bestaan gemakkelijke mogelijkheden om den Ottmeter te toetsen met behulp van drijvertjes, of met den bodemstroommeter, zoodat
men in de practijk spoedig tot de overtuiging komt, dat de door ons gebruikte
Ott toestellen binnen eenige percenten nauwkeurig zijn. Tijdens harden wind gaat
de Oceaan ook slechts weinig op en neer - met behulp van het echo-toestel is
gemakkelijk te zien hoeveel - terwijl deze boot voor anker liggende ook niet giert
of van plaats wisselt. Dit laatste is te zien aan de plaats van den bodemstroommeter
ten opzichte van het schip. Door het op- en neergaan kan maximaal 6 % te veel
stroom worden gemeten. Gemeend wordt dus dat onze stroomsnelheidsmetingen
een groote mate van nauwkeurigheid bezitten. Alle toestellen worden eenige malen
per dag getoetst en staan ook onder voortdurend persoonlijk toezicht, iets wat van
zelf-registreerende toestellen natuurlijk nimmer gezegd kan worden.
afgeleide
Om de onzekerheid betreffende de uit de metingen van Dr. CARRUTHERS
reductietabel op te heffen en het rhythme der getijbeweging in de Hoofden grondiger
te leeren kennen werd besloten een eigen reeks metingen te verrichten in punt D
gelegen in de raai Gris Nez-Zuid Voorland, op ongeveer 5 km uit den Engelschen
oever.
Tusschen 13 Juni en 31 Juni 1936 werd voor 32 opeenvolgende getijen een doorloopende reeks meetcijfers verkregen. De metingen gingen dus dag en nacht en ook
des Zondags door. Begonnen werd tijdens doodtij, terwijl daarmede ook geëindigd
werd. Daartusschen kwamen krachtige giertijen voor. Om het kwartier werden de
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stroomen gemeten op 10m diepte en om het half uur de stroomverticalen. De registratie der bodemstroomen op O,IS m en o,50 m boven den bodem geschiedde doorloopend. De aldus verkregen stroomkromen werden op de gebruikelijke wijze
geplanimetreerd en geanalyseerd. Tevens werd het bijbehoorend verticaal getij te
Dover aan een analyse onderworpen.
Voor de periode 14 Juni t/m 28 Juni 1936 werd gevonden voor punt D:
Ilorizontaal getij bij punt D op
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Het phaseverschil tusschen het verticaal getij te Dover en het horizontaal getij
in punt D is dus voor het S, getij & 33” of 5 68 minuten, voor het M, getij & 32’
of & 65 minuten. Het horizontaal getij in D is dus gemiddeld & 67 minuten bij het
verticaal getij te Dover ten achter.
Het gemiddelde van alle verticale getijverschillen te Dover was voor de meetperiode Is,I3 Engelsche voeten. Dit is vrijwel precies het algemeen gemiddelde,
1 5 2 Engelsche voeten, zoodat ook het algemeen stroomgemiddelde vrijwel niet van
het door ons gevonden gemiddelde zal afwijken.
Dit gemiddelde bedroeg op 10 m beneden de oppervlakte 31,2 km/getij of 69,6
cmlsec., een bedrag dat beteekenend hooger is dan de 42 cm, die CARRUTHERS
vond
voor den gemiddelden stroom op dezelfde diepte bij het lichtschip Varne. De
mogelijkheid bestaat natuurlijk, dat de stroomen aldaar inderdaad zoo zwak zijn,
doch waarschijnlijk is dat niet, omdat het gebied der Hoofden zich door bijzonder
regelmatige stroomen kenmerkt.
In het meetpunt D waar thans gemeten werd, waren ook in 1g34/35 door ons
metingen verricht. De toen verkregen uitkomsten wijken niet veel af van die, weke
er thans werden gevonden (zie de zware stippen op de grafieken van fig. 31).
De in 1936 gemeten stroomverticalen van punt D bezaten een gemiddelde
volheidsfactor y = 0,845, waaruit volgt de parabool:
n = a v h

terwijl in 1934/’35 hetzelfde werd gevonden. De middelbare fout in de y’s bedroeg
thans 1% y!.
Het verband tusschen het verticaal getij te Dover en het horizontaal getij in punt
D (fig. 145)bleek volgens de correlatieberekening overeen te komen met het uit de

Fig. 145. Reductiegrníìek volgens 16 dflagsche meting door de ,,Oceflfln” in 1936.
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waarnemingen van CARRUTHBRS
afgeleidde verband tusschen het verticaal getij te
Dover en het horizontaal getij bij het lichtschip Varne (fig. 21) en dus ook met het
verband tusschen het verticaal getij te Dover en het horizontaal getij bij het lichtschip Sandettie (fig. 22). Doordat het verband, uitgedrukt in fig. 21, berust op vele
gemiddelden en het bovendien in percenten ten opzichte van het gemiddelde werd
voorgesteld kan een onjuistheid in de individueele grootte der meetcijfers bij de
Varne zijn weggewerkt. Intusschen was deze goede overeenkomst zeer bevredigend.
In fig. 146 is de gemiddelde stroomroo~voor het meetpunt D uitgezet. De ronddraaiing is met de zon mede, gelijk hier ook vroeger werd gevonden en de krachtigste
stroomen komen voor om Ih en 8h na H. W. te Dover. Deze stroomen zijn op 10m

Fig. 146. Gemiddelde 8troomroo8 volgens de 16 daagsche meting in punt D.

beneden de oppervlakte: max. vloedstroom 107 cm/sec., max. ebstroom IIO cm/sec.
Ook deze komen vrijwel overeen met de gemiddelde maxima, welke op deze plaats
in 1g34/’35 werden aangetroffen.
Fig. 147 geeft een algemeen overzicht der metingen van Juni 1936 in grafischen
vorm. Aanvankelijk heerschten krachtige zuidwestewinden (Beaufort 4 7 ) , naderhand zwakkere noordoostelijke en oostelijke of zuidwestelijke. De barometerstand
vertoonde betrekkelijk weinig schommelingen. Voorts was het op 19 Juni Nieuwe
Maan en op 26 Juni Eerste Kwartier, zoodat de giertijen omstreeks het midden
der meetperiode vielen. Het verschil tusschen de daggetijen en de nachtgetijen was
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STAAT DER SNELHEDEN OP 10 M BENEDEN DE OPPERVLAKïE GEDURENDE HET TIIDVAK 13 JUNï T/M 29 JUNï 1936 IN EEN iW3TPUNT
NABIJ DOVER (N.B. 51'4'30#, O.L. 1'25'30"). DE SNELEEDEN ZIJN UITGEDRUKT IN CM/SEc TEN TIJDE VAN OPEENVOLGENDE MAANUREN
NA HET TIJDSTIP VAN H. W. TE DOVER. DE RICHTINGEN ZIJN UITGEDRUKT IN GRADEN TEN OPZICHTE VAN HET WARE NOORDEN.
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Fig. 147. Algemeen overzicht der 16 daagsche meting in punt D.
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Fig. 48. Srroornverticai~in pmt D.
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vooral tijdens de doode en normale getijen duidelijk te onderkennen, doch meer
in het horizontale getij dan in het verticale. Beurtelings wisselden een groote amplitude
en een kleine elkaar af. De halftijlijn vertoonde ook een dagelijksche schommeling,
echter niet omstreeks Nieuwe Maan.
Wat het horizontaal getij betreft was vooral de ebstroom beurtelings krachtig
en zwak, doch evenals bij het verticaal getij ook weer niet omstreeks Nieuwe Maan,
Bijzondere opmerking verdient hierbij, dat met een krachtig verticaal getij een zwak
horizontaal en met een zwak verticaal getij een krachtig horizontaal getij samenviel,
De halftijlijn van het horizontaal getij vertoonde groote dagelijksche schommelingen
met maxima ten tijde van de minima der halftijlijn van het verticaal getij. Het kan
niet worden ontkend, dat door deze ontdekking de reductie van de in 1g34/’35 gemeten stroomen tot de normale ingewikkelder zou moeten worden dan in Hoofdstuk
I11 geschiedde. De fout die men met de door ons gevolgde reductiemethode maakt
vereffent zich echter, omdat nu eens in positieve en dan weer in negatieve richting
fouten werden gemaakt, al naar gelang men de verschillende getijen reduceerde (zie
fig. 31). Achteraf beschouwd hadden wij hier echter beter 25 uurs-metingen dan
13 uurs-metingen kunnen nemen.
Evenals bij onze metingen van 1g34/’35 het geval was, waren ook thans de
vloedsnelheden niet overheerschend. Er werd in punt D tusschen 13 en 31 Juni
1936, zelfs een gemiddeld eboverschot gevonden van 1,36 kmlgetij of 3 cmlsec.
(verschil der verticaal gemiddelden urn).Het eboverschot op 10m beneden de oppervlakte was 1,3g km per getij, op 450 m boven den bodem I,OI km per getij en op
4 1 5 m boven den bodem 474 km per getij. Dit ongeveer even sterk zijn der twee
stroomen verklaart eenigszins de vaste ligging der zandbanken.
Gerekend per kilometer breedte van de raai was de totale hoeveelheid vloedwater
bij punt D gemiddeld 428 o00 o00 ms per getij en de totale hoeveelheid ebwater
410 o00 o00 ma. De vloedhoeveelheid overwoog dus, hoewel de vloedsnelheid zelf niet
overwegend was.
In verband met de sterk wisselende dqg- en nachtgetijen waren de vloed- en
eboverschotten zeer varieerend, zooals de beide laatste grafieken van fig. 147 te zien
geven. Het eerste gemeten getij gaf een eboverschot, het tweede een vloedoverschot,
her derde weer een eboverschot, enz. Deelt men alle verticale lijnen van deze grafieken
weer midden door en verbindt men deze punten, dan vindt men een rustiger verloop
voor de eb- en vloedoverschotten. De vloedstroomen overheerschten van 13tot 17 Juni,
dus tijdens de krachtige zuidwestewinden, de ebstroomen van 17tot 31 Juni, dus tijdens
de kalmere noordoostelijke of soms ook zuidwestelijke winden. Of de winden de
directe oorzaak zijn voor de aperiodische wisseling der eb- en vloedoverschotten, dan wel
het verschil in atmosferischedruk boven de aanFrenzende zeeën, is niet nader onderzocht,
De zeer groote regelmaat in de verschillen der dag- en nachtgetijen werden
weinig of niet door de atmosferische verhoudingen beïnvloed. Er is hier een periodieke
getijschommeling, welke op een aperiodische atmosferische wordt gesuperponeerd.
Het niet samengaan van de minima en maxima der halftijlijnen voor het verticaal en
het horizontaal getij doet vermoeden, dat het Kanaalgetij en het Noordergetij verschillenden invloed uitoefenen. Her rond Schotland komende Noordergetij is in de Hoofden
tenachter bij het Zuidergetij en dit is mogelijk
namelijk een volledige periode van 12~25’
de oorzaak, waarom het verticaal en het horizontaal getij in de Hoofdenuit den pas zijn.
Het fraaie rhythme der getijbeweging in de Hoofden is door de meting van Juni
1936 wel bijzonder goed te voorschijn gekomen. ,,Ziet, het is grootsch in zijn eeuwig
gedobber.” (WHITMAN).
Augustus, 1936.
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SAMENVATTING.
INLEIDING.

Hierin worden de verschillende vraagpunten en bestaande theorieën, welke op
het onderwerp betrekking hebben, in het kort behandeld.
HOOFDSTUK I.

De metingen van de ,,Oceaan" vergeleken met eenige buitenlandsche.

In dit hoofdstuk worden eenige buitenlandsche onderzoekingen in de Noordzee
en in het Kanaal genoewd, welke hoofdzakelijk in het belang van visscherij en scheepvaart geschiedden. De onderzoekingen met de ,,Oceaan" strekken zich meer op ingenieursgebied uit en hebben voornamelijk ten doel de huidige geologische krachten
en verschijnselen, die langs onze kusten optreden, te leeren kennen. De kort geleden
begonnen Russische onderzoekingen, welke met ,,hydrogeologie" worden aangeduid,
gaan hiermede parallel.
HOOFDSTUK 11.

Beweging van vaste stoffen in de Hoofdn.
IO.
Zandbeweging (deeltjes grooter dan f zo micron). In tegenstelling met de
algemeen tot heden aanvaarde opvatting kon pyactisch geen zandbeweging in de Hoofden
worden waargenomen.
2
'
.
Sli&beweging(deeltjes kleiner dan f 20 micron). In een betrekkelijk smalle
strook langs de oevers bij Gris Nez en Zuid Voorland was vooral bij harden wind
een verkleuring van het water door slib merkbaar. Ruw geschat wordt hierdoor jaarlijks I i/2 millioen ma slib naar het Noordzeegebied gevoerd. Dit slib bestaat gedeeltelijk
uit organische stoffen.
3". Grindbeweging. Van een voortbeweging van grind bleek in normale omstandigheden geen sprake te zijn, noch over den bodem van de zeeëngte door den
stroom, noch langs de beide oevers door den golfslag (stranddrift). Mogelijk worden
tijdens heftige stormen de ondiepste gedeelten van den bodem, bijvoorbeeld tusschen
Ridge en Varnei eenigszins aangetast, in dien zin, dat het materiaal ter grootte van
een erwt of een boon of kleiner, iets zou kupnen worden verplaatst. Dit materiaal is
echter schaarsch aan de oppervlakte van den bodem der Hoofden.
4'. Bodemgeaardheid. In de raai werd deze bevonden te zijn steenachtig en
schoongespoeld. Onder dit laatste woord wordt begrepen, dat aan de oppervlakte
geen noemenswaardige hoeveelheden zand werden aangetroffen. De oppervlakte was
ruw en oneffen vooral in de diepwatergeul, terwijl zij steeds begroeid was.
5". Uitschuring der Hoofden zal vrijwel alleen met medewerking van boormosselen en dergelijke kunnen plaats hebben. Daar de bodem echter grootendeels
met vuursteenen is bedekt, kan de werking dezer mosselen niet dan onbeduidend zijn.
6". Ter vergelijking diene dat de Rijn jaarlijks ongeveer I millioen ma zand
naar ons land voert en & 2 % millioen ma slib. De vaste stoffen dezer rivier zijn voor
ons land dus van meer belang dan die uit de Hoofden.

I1
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HOOFDSTUK 111.

Metingen betreffende de stroomsnelheden in de Hoofden
.'I
De stroomverticalen in de Hoofden bezitten gemiddeld den vorm eener
parabool van de 5 3 " orde en kunnen dus goed worden benaderd door de formule
v = a v h
2
'
.
De gemiddelde stroom wordt derhalve aangetroffen op een hoogte van 4 4 h
boven den bodem.
3". Blijkens de metingen met de ,,Oceaan" in het Vlie en elders kunnen bodemstroomen van I mlsec. (gerekend op 15 cm bodem) zand van ongeveer 1/2 mm middellijn een weinig in beweging brengen, bodemstroomen groot 475 mlsec. zand van
mm en bodemstroomen groot 450 mlsec. zand van à mm. Deze maten zijn
niet voor aiie plaatsen dezelfde.
4". In de Hoofden komen in normale omstandigheden de volgende maximumstroomen voor:
bodemstroomen (415 m bodem) ............ f 4 5 2 misec.
gemiddelde stroomen (der verticaal). ........... $: I,IO
oppervlakte stroomen
f 1,33
5". Giertijstroomen kunnen belangrijk hooger, doodtijstroomen belangrijk lager
zijn. Er bestaat een eenvoudig globaal verband tusschen de getijstroomen in de
Hoofden en de tijverschillen te Dover, dat benaderd kan worden door de formule
v = 1,7I/% of door de volgende cijfers:

+

+

..

..............................
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6iterst giertij
Normaaltij..
Uiterst doodtij
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140 %
'

I00 %

60 %

1

Stroomen in de
Hoofden.
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Daartusschen is de verhouding recht evenredig aan te nemen. De stroomen
wijzigen zich in het algemeen dus meer dan het verticaal getij.
6". De twaalf-uren kaarten geven een eenvoudig stroombeeld te zien. Bij vloed
trekt de stroom aanvankelijk naar het Oosten, later meer naar het Noordoosten en
eindelijk naar het Noorden. Bij eb komt de eerste stroom van de Vlaamsche
banken, het middelgedeelte meer uit her Noordoosten en het laatste uit het
Noorden.
7O. Gemiddeld is de stroom in de Hoofden ongeveer r uur in phase ten achter
bij de getijkromme te Dover. Er is echter een groot verschil in phase tusschen de
stroomen onder de kusten bij Gris Nez en Zuid Voorland en die in het midden der
zeestraat; vooral die bij Gris Nez zijn bijzonder vroeg. De phaselijnen (de kenteringslijnen of de tijdlijnen voor de maximumstroomen) bezitten een sterken boogvorm,
waarbij de top in het Zuiden ligt en de armen ver in het Noorden langs de kusten.
Deze phaselijnen verplaatsen zich van zuid naar noord, waarbij de top in de diepwatergeul blijft.
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8". Het gemiddeld vermogen (eb- f vloedhoeveelheden) van de Hoofden
bedraagt volgens onze metingen normaal ongeveer 36 milliard ms per getij. d.w.z.
de vloed 19 miliiard ma en de eb 17 miiliard ma. Het vloedoverschot zou ruim
2 milliard ms per getij bedragen (nauwkeurig berekend 2,24 milliard ma).
9O. Volgcns de seriemetingen van CARRUTHERS
bij het iichtschip Varne is de
gemiddelde verhouding van de vloedoverschotten in voorjaar, zomer, herfst en
winter = 77,8 : 83,3 : IOO : 88,9. Hiervan uitgaande komen wij tot een gemiddeld
vloedoverschot van
2,24 x 87'3 = 2,4 milliard ms per getij.
83
(GEHRKE
vindt volgens zijn meer theoretische berekening 2,8 milliard mg.
CARRUTHERS
volgens eene berekening uitgaande van een constant vloedsurplus over
de geheele doorsnede der Hoofden 3,8 mDiard ms).
.'01
Het gemiddeld vloedsnelheidsoverschot bedraagt in de Hoofden ongeveer
2,4 milliard ms
= 4 cmlsec, Uitgaande van een verloop van de drift met de
I,37 km* x 44700
hoogte boven den bodem volgens een 5e-graads-parabool is deze drift aan de opper-

vlakte gemiddeld 4 X - = 4,8 cmlsec, Ben en ander is gerekend volgens de
83
richting loodrecht op de raai. Waarschijnlijk is de drift aan de oppervlakte iets grooter
dan 4,8 cmlsec. omdat de wind-invloed hoofdzakelijk nabij de oppervlakte en minder
op groote diepte merkbaar is. (CARRUTHERS vindt voor het meetpunt bij de Varne
op 10m diepte 6,7 cm/sec., ongerekend waterstandsverschilen tijdens vloed en eb).
Ter vergelijking kunnen de volgende gertiddelde cijfers voor onze lichtschepen
worden genoemd (vloedoverschotten aan de oppervlakte):
,524 cmlsec.
Noordhinder
Schouwenbank..
Volgens J. P. VAN DER
Maas.
6,20
STOK.174, 1910.
Haaks ........................... 00
Terscheiiingerbank
,584 ,,
.
'
1
Het grootste waargenomen vloedoverschot kwam voor bij Zuidwesterstorm en bedroeg volgens CARRUTHERS
bij de Varne op 10 m diepte 43 cmlsec.
(Januari 1930).
Het grootste waargenomen eb-overschot aldaar kwam voor bij Noordoosterstorm
en was 27 cmlsec. (December 1927).
1
2
'
.
Bij het Sandettie vuurschip kan volgens de publicatie van HELDT
de maximum
oppervlakte vloedstroom tijdens Z, W. stormen toenemen van gemiddeld 1,03 mlsec.
tot 1,80 m/sec., de maximum oppervlakte ¢bstroom tijdens N. O. stormen van gemiddeld 1,25 mlsec, tot 1,60 mlsec. De noordoostgaande drift schijnt hier in normale
omstandigheden ongeveer 5 cm/sec. te bedragen (nog niet gepubliceerde metingen
van CARIIUTHERS).
13". De verhooging van den middenst;and door storm is in de Hoofden steeds
geringer dan 1,20 m. Hierdoor is daar de voorspelling van hoog- en laagwater zeer
nauwkeurig te verrichten.
14". De gemiddelde vloedstroom in de Hoofden treedt op bij een stand van
1,77 m middenstand.
I00
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De gemiddelde ebstroom bij een stand van 1,77 m - middenstand. Het gemiddeld vloedprofiel tusschen Gris Nez en Zuid Voorland is daardoor 1,41 km2;
het gemiddelde ebprofiel 1,29 km*.Het verschil bedraagt 33 o00 x 3,54 = 117 o00
ma of ruim 8% % van het gemiddeld profiel (= 1,37 km2).Bij giertij is dit percentage
hooger, bij doodtij lager.
15". In normale omstandigheden wordt de noordoostgaande drift gedeeltelijk
door dit profielsverschil bewerkstelligd. De wisseling der spring- en giertijen en die
der dag- en nachtgetijen heeft een sterke periodieke schommeling in de grootte der
drift tengevolge (zie Naschrift).
16'. In wezen is de getijbeweging en de drift in de Hoofden niet ingewikkelder
dan bij een splitsingspunt der benedenrivieren als die bij Willemstad, bij 's Gravendeel
of bij Bruinisse. Ook daar heeft men de interferentie van twee getijgolven, de een
bezuiden een eiland, de ander er benoorden van loopend; slechts de schaal is in de
Hoofden zeer veel grooter. Daartegenover staat, dat bij vele onzer riviersplitsingen
het zout-zoet-probleem een belangrijke rol vervult, hetgeen in de Hoofden niet het
geval is en ook, dat bij de eersten de geulen dikwijls niet vast liggen, doch bewegelijk
zijn als gevolg der zandverplaatsingen.
Hierdoor, zoomede door het groote aantal der riviersplitsingen, biedt ons benedenrivierengebied moeilijker te doorvorschen problemen dan de Hoofden.
HOOFDSTUK IV.

Verdieping van de Hoofden.
Hoewel een tamelijk nauwkeurige looding in het nauwste gedeelte der
Hoofden uit het jaar 1870 beschikbaar was, bleek deze toch te onzuiver om het in
1934 bepaalde profiel daarmede behoorlijk op verdieping of verondieping te kunnen
toetsen. Er valt sinds 1870 geen uitschuring uit af te leiden en dit is ook in verband
met den steenachtigen bodem en de heerschende snelheden onwaarschijnlijk.
2'. De middenstanden der zee werden gevonden te liggen op 2,68 m boven
het nulpunt der registreerende peilschaal te Dover, 3,g1 m boven het nulpunt der
registreerende peilschaal te Calais en 4,92 m boven het nulpunt der registreerende
peilschaal te Boulogne.
I'.

I

3". Het oppervlak van het profiel gelegen in de raai der vuurtorens bedraagt
366 400 mz beneden den middenstand der zee.

4". Een verplaatsing der Varne volgens de richting der stroomen bleek sinds
1848 niet te zijn voorgekomen, Niet zoozeer de totale inhoud of de algemeene vorm
doch slechts de oppervlaktevormen schenen te zijn veranderd, Dit is merkwaardig,
omdat de bank geheel uit zand schijnt te bestaan en geen vaste rotskern schijnt te
bezitten. Evenals bij de Falls, de Sandettie en het Noordelijk deel der Ridge verkrijgt
men den indruk, dat deze bank een zuivere zandophooping is, welke op een nagenoeg
horizontale steenvlakte ligt.
Indien van eenige verruiming der Hoofden sprake was zou men in de eerste
plaats deze zandbanken moeten zien verdwijnen. Zelfs dit schijnt niet het geval.
(Zie ook het ,,Naschrift" en § 28. In het eerste wordt het ,,evenwicht" der
stroomen in de Hoofden beschreven. Onder ,,evenwicht" wordt verstaan, dat hier
de vloedstroom niet bepaald krachtiger of zwakker is dan de ebstroom, terwijl toch
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de totale vloedhoeveeiheid tijdens vloed grooter is dan tijdens eb, omdat de profielen
tijdens vloed hun maximum bereiken. In § 28 wordt betoogd, dat sigaarvormige
banken als de Varne, Ridge, Sandettie, Falls, enz., welke met hun lange assen in
de richting der stroomen liggen, bijzonder weerstandkrachtig zijn).
HOOFDSTUK V.

Verbreeding van de Hoofden.
Hoewel geen exacte kustmetingen bekend zijn, kan men toch door afleiding,
gegrond op plaatselijke ervaring der bew0nei.s en op afstanden van oude bouwwerken
uit de kust, geraken tot een inzicht in de grootte van den huidigen afslag der Hoofden.
Bij Zuid Voorland is dit ongeveer 5 m per 1000 jaar, bij Gris Nez aanzienlijk minder
en bij Blanc Nez mogelijk iets meer. Bij Deal en Sangatte is de afslag iets sterker,
doch dit is niet meer in de eigenlijke zeestraat.
2'. De plaatsen der Romeinsche vuurtorens te Dover en Boulogne, zoomede
de geschriften van Caesar, Cicero en andere oude schrijvers duiden er niet op, dat
men zich de breedte der zeestraat, sinds het begin onzer jaartelling, als veel veranderd
moet voorsteilen.
.'I

3". De bewering, dat in Romeinschen tijd de zeestraat nog gedeeltelijk opgevuld
was met wadzoomen en eilanden, mist elken redelijken grond.
4". De aanwezigheid der oude kustlijn bij Wissant tusschen Gris Nez en Blanc
Nez, welke volgens BRIQUET
van vóór den Riss ijstijd dateert, duidt erop, dat de zeeengte zeer oud moet zijn. Na het ontstaan dezer oude kustboog is de straat bij Blanc
Nez blijkbaar eenige kilometers verbreed, waarbij de Quenocsrots wel een punt
gevormd kan hebben, welke aan de zee langen tijd weerstand bood.
HOOFDSTUK VI.

De zandstroom langs onze kusten.
I'. De mariene zandformaties zijn vergelijkbaar met sommige terrestrische
windformaties in zand. In zee treft men de ,,wisselstroomvormen" aan, welke hoofdzakelijk tweëerlei zijn:
a, bij betrekkelijk weinig zand sigaarvormige, langgestrekte zandbanken, met
hun lengte-assen liggend in de stroomrichting en naar vorm en grootte gelijkend op
de lybische of seifduinen in Noord-Afrika.
b. bij veel zand regelmatige zandribbels van bijzonder groot formaat.
De eersten liggen nagenoeg evenwijdig, de laatsten vrijwel loodrecht op destroomrichting. De zandribbels komen veelal ook op de ruggen van de lange sigaarvormige
banken voor.
Aan den vorm der zandribbels kan men de richting van de zandbeweging nagaan.
Te onderscheiden zijn de symmetrische of trochoïdale, welke op een evenwicht van
de zandbeweging duiden en asymmetrische of loopende, waarbij het zand zich in een
bepaalde richting loodrecht op de ribbels voortbeweegt. Deze laatsten kunnen weder
in drie soorten worden onderscheiden.
De hoogte der zandribbels is dikwijls ongeveer 20 y0 der voor de scheepvaart
beschikbare waterdiepte of iets minder. De verhouding goltlengte: golfhoogte is ge-

woonlijk als I : 15 tot 20. De hoogste duinvormige ribbels werden gevonden aan de
zuidpunt van de Falls (Rotting zand), zijnde rt: 20 m tusschen top en dal.
Het optreden van bodemgolven schijnt o. a. samen te hangen met de stroomsnelheden en met de korrelgrootte van het zand. Het zoogenaamde klapzand (fijn
zand, een hard oppervlak vormend) vertoonde nimmer groote zandribbels.
Aan de oppervlakte van het water geven de zandribbels rafelingen, waarvan
sommige op de hydrografische kaarten als ,&rong ripple” staan aangegeven. De
Nederlandsche visschers noemen deze ribbelgebieden ,,ongelijkens”, ,,boUen”,
,,hompels”, ,,ribben”, de Engelsche ,,ridges” en de Fransche ,,ridens”.
2”. Omdat onder de Vlaamsche kust meer zand aanwezig is, zijn de Vlaamsche
banken, uitgezonderd de westelijke uitloopers ervan, anders gevormd dan de banken
nabij de Hoofden (Varne, Ridge, Baas, Falls). Zij zijn meestal breeder en bestaan
uit ,,paraboolformaties”.
Onder de kust bevinden zich vloedscharen, verder in zee ebscharen. Waarschijnlijk
wordt geacht, dat onder de kust daarom een zandstroom naar het noordoosten een
weinig overheerscht en dat aan de zeezijde der banken een druk uit het noorden
aanwezig is.
Tegen de kust worden eenige opvallende vloedscharen aangetroffen, welke zeewaarts begrensd worden door schuin naar de kust loopende zandbanken, waarvan
de nek tegen het strand aansluit.
Zandribbels van groot formaat komen onder de Vlaamsche kust niet voor, verder
in zee wel.
De topografische vormen van het Vlaamsche bankengebied zijn duidelijke
mariene stroomformaties. De herkomst van het zand is nog ongewis.
3”. De Vlaamsche banken zijn, blijkens een vergelijking van de hydrografische
kaarten sinds 1800, slechts aan betrekkelijk gerznge verandering onderhevig. Eenige
details veranderden in de laatste eeuw, doch groote wijzigingen kunnen niet worden
gevonden.
De oude Nederlandsche kaarten en zeilaanwijzingen voor dit gebied zijn, hoewel
uitstekend voor den tijd waarin zij ontstonden, toch niet voldoende zuiver om daaruit
stellige conclusies te trekken ten aanzien van verdieping of verondieping van het
Vlaamsche bankengebied. De indruk wordt eruit verkregen, dat sinds de 16e, 17e
eeuw niet alleen de totale zandhoeveelheid vrijwel niet toe- of afnam, doch dat ook
in den vorm en ligging der banken slechts weinig veranderde. Mogelijk namen de
,,polders” in het Fransch-Vlaamsche bankengebied iets in hoogte af, omdat de oude
zeilaanwijzingen vermelden, dat deze bij L.L.W. S. droogvielen.
Het zandtransport onder de Vlaamsche kust naar het noordoosten is niet groot.

/
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4”. In den Scheldemond en ver daarbuiten bevindt zich een opmerkelijk slibgebied, waarboven slechts weinig zand in dagelijksche beweging verkeert. Enkele
groote en kleine zandbanken schijnen op deze slib- of kleilaag te rusten, soms in den
vorm van zoogenaamde lybische duinen, soms ook als langzaam voorttrekkende
zandribbels van groot formaat.
Deze slib is waarschijnlijk slechts voor een zeer gering deel afkomstig uit de
Schelde. Men zal hier moeten spreken van een oude autochtone, gedeeltelijk zelfs
eocene kleilaag, die eenigszins aan afspoeling onderhevig is op de plaatsen die niet
door zand bedekt zijn.
5”. De strand&$ langs onze ,,schoone” kust is niet groot. De geringe afname van den stortbult bij Monster is een bewijs, dat hier beneden 6 m - M,E.
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slechts weinig bodemaantasting plaats vindt. Eenige plaatselijke metingen met de
,,Oceaan" bevestigen dit. Langs de Waddeneilanden in het Noorden is de kustdrift
belangrijker dan bij Monster.
Door de vastlegging onzer kust met strand- en havenhoofden, komt minder
materiaal voor de stranddrift: beschikbaar en hierdoor worden onze noordelijke
onderwaterdelta's en ook de geheele kust benoorden Scheveningen blijkbaar langzamerhand iets armer. De onderwaterdelta van het W e verloor in 100 jaren zelfs
& ~omilli~enm~zand.
Waarschijnlijk zal, nu onze kust hoe langer hoe meer wordt vastgelegd met strandhoofden, een nieuw evenwicht bereikt worden met lager liggende
onderwaterdelta's.
6". De zeebodem voor onze kust bezit eenige zeedrift. Althans bezuiden Petteir
vertoont de zeebodem zandribbels van ongeveer 5 m hoogte, wier steile kanten naar
het noorden zijn gericht. Ook voor de waddeneilanden, en voor dat deel der schoone
kust waar de bodem niet golvend doch vlak is, bestaat mogelijk wel eenige beweging.
Het is zeer de vraag of eenig zand uit de diepere zeegedeelten de stranddrift
langs onze kust versterk. Misschien bij aflandige winden een weinig.
Sinds de 16s 17e eeuw verdwenen de drie banken bij Zandvoort-Egmond,
genaamd het Harde, de Uiterrib en de Smalacht, welke op de wijze der Vlaamsche
kustvloedbanken scheef tegen de kust liepen. Dit duidt op een geringe verarming
onzer kust, welke echter niet overal even sterk behoeft te zijn geweest.
Ook de kustpeiiingen, welke af en toe tot vrij grooten afstand uit de kust geschiedden, wezen op vele plaatsen op eenige nadering der dieptelijnen tot het land.
Het tempo dezer verarming is niet onrustbarend.
HOOFDSTUK VIL

Beschouwingen.
.'I
Onder een zandtong wordt verstaan een aan de luwe zijde van eenkusthoofd in horizontalen zin gegroeide ononderbroken smalle zand- (of kiezel)massa,
welke landwaarts een vrij diepen zeeïnham gedeeltelijk afsluit. Meestal steekt het
vrije uiteinde in diep water. Een zandtongqnkust begrenst gewoonlijk een heuvelland
van vrij zacht materiaal. Harde rotskusten leveren te weinig afslagstoffen.
2". Onder een strandwal wordt verstaan een zandrug zonder bepaalde kapen
of hoofden. Vele en groote zeegaten komen er veelvuldig in voor in verband met de
daarachter gelegen vloedkommen. In beginsel groeit een strandwal niet horizontaal,
doch verticaal. Echter komen bij dezen groei oogenbiikkelijk zandtongverschijnselen
voor, doordat zijdeiingsche afvoer van zand plaats vindt. Een strandwallenkust begrenst dus een vlak, moerassig land of waddengebied zonder eenige verhevenheid.
Bij positieve niveauverandering behooren wadden, indien de kustdrift een onvoldoende
hoeveeiheid stoffen aanvoert om tegen de zeespiegelrijzing opgewassen te zijn.
3". Onze kust kan ais een strandwal worden beschouwd, mits men zekere
zandtongverschijnselen bij Blanc Nez en Texel daarbij inbegrepen denkt. In de
natuur zijn de zandtong- en de strandwalkusten dikwijls moeilijk te scheiden.
4". Kenmerkend voor de zeegaten zijn de onderwaterdelta's buiten (de
,,gronden") en binnen (de wadden); voorts de aanwezigheid van een ,,staart" links
en een ,,kop" rechts, een voorkeur voor lmksche of rechtsche hoofdgeulen, enz. Deze
vormen kunnen met de in $ 34 aangestipte theorie, waarbij de eb- en vloedbeweging
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wordt vergeleken met electrisclie wisselstroomen, en uit de heerschende windrichting
worden afgeleid. De theorie dat het water wil stroomen naar de plaatsen waar het
L.W. het laagst is, is onjuist. De voortplantingsrichting en de voortplantingssnelheid
van de verticale getijkromme zijn hier maatgevend. De wet van VONBABRheeft ten
onzent slechts ondergeschikte beteekenis.
5". Met behulp dezer wisselstroomen-theorie kunnen eenige eenvoudige gevolgtrekkingen worden gemaakt betreffende de oorzaken der ontwikkeling onzer zeegaten
in een aantal denkbare gevallen. Een verandering van het Noordzeegetij in historischen
tijd behoeft daarvoor niet te worden aangenomen.
De redenen voor de plaats en grootte-verhouding van verschillende uitmondingen
eener getijrivier of zeegat kunnen, zonder af te dalen in berekeningen, wel worden
verklaard.
6". Zandkusten als de onze bezitten gewoonlijk vloeiende lijnen, buiten welke
de ,,koppen"
die rechts van onze zeegaten worden gevormd - een weinig uitsteken.
Zoodra een zeegat verdwijnt, vervalt de reden voor het bestaan, zoowel van de onder
waterdelta als van de ,,kop", zoodat alsdan beide door de zee worden afgeschaafd.
De vloeiende lijnen zijn gewoonlijk cirkelvormige kustbogen, welke ,,opgehangen"
zijn aan vastere punten (kapen) .Onze kust is hoofdzakelijk te beschouwen als bestaande
uit twee positieve bogen, de Hollandsch-Vlaamsche en de Friesche, verbonden door een
negatieve tusschen Texel en Terschelling.

-

-

.'7 Daar de kapen een primaire functie bezitten bij het behoud van een kustboog
moet aan den teruggang van deze kapen speciale aandacht geschonken worden. Voor
ons is het noordelijk vaste punt van den Vlaamsch-Hollandschen kustboog, Texel,
van veel belang. De onderwaterdelta's der zeegaten beschermen de kusten. Aan die
van het Marsdiep moet een belangrijke functie worden toegekend, omdat deze het
eiland Texel beschermt,
Ten oosten van Juist bezit de kust een rechte strekking omdat de Duitsche Bocht
nog niet voldoende met zand is opgevuld om een vloeienden boog te vormen.
8". De onderbroken kust tusschen Westkapelle en Hoek van Holland ligt zeewaarts van den grooten kustboog. Dit moet op rekening worden gebracht van de
samengestelde onderwaterdelta, gevormd door de stroomen uit en in de zeegaten.
Zouden deze zeegaten in de toekomst verdwijnen of afnemen in vermogen, dan zou
een teruggang der eilandkoppen te duchten zijn, zoodra tevens de zandbanken der
lange samengestelde onderwaterdelta door de kustdrift zouden afnemen.

9". De ligging van den mond van den Waterweg aan de lijzijde van de zeer groote,
langgerekte onderwaterdelta, waarvan het noordelijk deel zijn bestaansreden verliest,
(het zeegat van den Brie1 slaat dicht) is eigenlijk niet gunstig. Er moeten hier in de
eerstvolgende eeuwen belangrijke veranderingen worden verwacht. Waarschijnlijk
zal voor den mond van den Waterweg een nieuwe onderwaterdelta worden gevormd.
Voor de Delflandsche kust zou dit gunstig zijn.
1
0
'
. De Hollandsche kust bezat vroeger 3 zeegaten, welke thans geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen, t. w. het Helinium, de Rijnmond bij Katwijk en het Zijpe
bij Petten, De ,,gronden", die voor die monden moeten hebben gelegen, zijn mede
verdwenen, terwijl de ,,koppen", rechts daarvan, werden afgeschaafd.
Onze kust ging in historischen tijd dus niet over de geheele lengte gelijkmatig
achteruit. Het is mogelijk, dat de drie vloedbanken het Harde, de Uiterrib en de Smal-
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acht, die op de 16e, 17e eeuwsche kaarten voorkomen de laatste resten der vroegere
onderwaterdelta's zijn geweest.
11'. De oude duinreeksen tusschen Kijkduin en Petten moeten opgevat worden
als groeilijnen van een kustverplaatsing van de strekking Helinium-Wieringen naar
de strekking Helinium-Texel.
12'.
De Vlaamsche kust is sinds den Romeinschen tijd waarschijnlijk slechts
weinig teruggeweken. (BRIQUET).
Zeegaten verdwenen, waarna ook hier de kust werd
gladgeschaafd.

13'. Opmerking verdient, dat voor de drie kustbogen Blanc Nez-Gris Nez, Dungeness-Folkestone en Blanc Nez-Texel de westelijke helft zandrijker is dan de oostelijke.
Dit geeft den indruk, dat het zand moeilijk uit de ,,luwe" hoeken komt, hetgeen zou
beteekenen, dat het zand der Vlaamsche banken ook in de verre toekomst niet veel
aan onze kustdrift zal toevoegen.
14'. De amplitudevergrooting te Vlissingen, welke aldaar sinds & 1870 is op
te merken moet niet op rekening van een getijversterking uit de Hoofden worden gebracht, doch is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van de afdamming van het Sloe
en het Kreekralr.
15". De gemiddelden der middenstanden, zooals deze tot voor kort voorkwamen
in de ,,Tienjarige Overzichten van Waterhoogten" geven een goed beeld van de veranderingen in de rijzing van de zeespiegel ten opzichte van het land sinds & 1880. Per
10 jaar ging deze gemiddeld ruim z cm naar boven.
Ook in Vlaanderen en in Duitschland neemt men dergelijke verhoogingen waar
aan de peilschalen, zoodat de waarschijnlijkheid bestaat dat zij eveneens in de Hoofden
en in een groot gedeelte der Noordzee voorkomen.
16". Een globale berekening wijst uit, dat de invloed van het Noordgetij op onze
kust& door een zeespiegelverhooging als onder IS" beschreven iets moet toenemen
ten koste van het Zuidgetij, dat de phasen der getijden langs onze kusten iets moeten
vervroegen, doch dat er overigens geen extra verhoogingen van stormvloeden of gewone
hoogwaters door ontstaan. Door de toename van den invloed van het Noordgetij zou
ook de linksche uitstroomingsneiging van het water in onze zuidelijke zeegaten iets
worden getemperd, niet in de noordelijke.

1

17'. De zeeëngte der Hoofden schijnt zeer oud (eind tertiair of begin pleistoceen) en sindsdien door smeltwater, zeestroomen en golfslag verruimd te zijn.
De opvatting, dat de getijstroomen alleen eqn steeds boven water blijvenden landrug
kunnen doorknagen moet als onjuist worden opgevat. De Oer-Rijn-Schelde-Maas
heeft wel eens via de Hoofden uitgemond.
18". Voor zoover kon worden nagegaan heeft onze kust zich, wat de groote lijn
aangaat, sinds lang aangepast aan de zeeëngte der Hoofden en aan het regime der
stroomingen, welke uit een verbinding van het Kanaal met de Noordzee moest voortvloeien. Het ligt echter in de lijn der ontwikkeling, dat door zandverlies langs onze
kusten eenige neiging tot algemeene terugwijking bestaat ten voordeele van de zuidoostkust der Duitsche Bocht.
Plaatselijke kustveranderingen, verband houdend met het verdwijnen van riviermonden of zeegaten, of met een vermindering van het vermogen daarvan, bleken wel
van ondergeschikt belang, doch overigens in het geheel niet te verwaarioozen.
1%

NASCHRIFT.
I". De gemiddelde snelheid op 10m diepte in het meetpunt D, waar gedurende
16dagen achtereen in Juni 1936 gemeten werd, was v,, = 69,6 cm/sec., de gemiddelde
snelheid v, was in D 62,7 cmjsec. De snelheid v,, kwam niet overeen met het gemiddelde, hetwelk door CARRUTHERS
op 10m diepte bij het lichtschip Varne werd gevonden,
namelijk 42 cmlsec.
2". Ofschoon de door CARRUTHERS
gemeten stroomen bij de Varne niet als
zeer nauwkeurig kunnen worden beschouwd, bleek de door ons in 1936 verkregen
reductiegrafiek voor punt D geheel overeen te stemmen met die voor de Varne en voor
Sandettie. De in 1935 verrichte reductie der stroomen kon dus worden gehandhaafd.
3". De vertikaalkrommen voor D bleken van de 5,3 de macht te zijn, dus juist
dezelfde macht als in 1935 werd gevonden voor de verspreide meetpunten in de Hoofden, indien eenige, genomen boven een sterk geaccidenteerden bodem, niet meegerekend werden.
4". Analysatie der stroomkrommen bij D gaf het volgende resultaat.
Horizontaal getij te Dover (10 m-- opp.).
Ampl.

Verticaal getij te Dover.
Kappa.

Ampl.

I

De stroomroos op 10m diepte bij punt D was plat van vorm met maxima
van 107cmlsec. bij vloed en IIO cmlsec. bij eb (gemiddelde van alle gemeten maxima).
6". De dag- en nachtgetijden verschilden veel in grootte. Het verticale getij was
uit den pas met het horizontale.
7". De krachtige zuidwestewinden van 13-17 Juni veroorzaakten blijkbaar een
vloedoverschot der stroomen, terwijl bij de onregelmatige winden van 1 8 3 0 Juni
een eboverschot viel op te merken& werd niet nagegaan of de wind dit veroorzaakte,
dan wel het verschil in atmosferische druk boven de aangrenzende zeeën.
8". De totale reststroom was 1,35 km per getij (3 mlsec.) in de eb-richting. Evenwel moet de totale vloedstroom (428 o00 o00 ms per getij) grooter zijn dan de totale
ebstroom (410o00 o00 ms per getij), omdat de profielen tijdens vloed naar verhouding
grooter zijn. De hier genoemde hoeveelheden zijn gerekend per km breedte van de raai.
9". De vaste ligging van de Varne houdt natuurlijk verband met de stroomen
(misec.), niet met de hoeveelheden (m8/sec.). De stroomsnelheden zelf schijnen volgens
onze metingen vrijwei in evenwicht te verkeeren bij de Varne.
10". De meting in punt D bracht duidelijk naar voren, dat men in de Hoofden
beter 25 uurswaarnemingen dan 13 uurswaarnemingen kan laten verrichten. Overigens
werden de in 1934/'35 gevonden meetcijfers en conclusies als juist bevonden.
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MEASUREMENTS IN THE STRAITS OF DOVER, AND
THEIR RELATION TO THE NETHERLANDS CAOSTS.
With the Rijkswaterstaat survey-vessel ,,Oceaan” in 1934-1935.

INTRODUCTION.

The Straits of Dover are in certain ways to be considered as the root of the FlemishDutch coast as far as Texel and as the place where the most influential part of the
tidal phenomena along this coast originates.
Some uncertainty existed about the influence of a supposed enlargement of these
Straits which was expressed in the foliowing two questions, published by the ,,Bataafsch
Genootschap der proefondervindelijke Wijsbegeerte” in September 1934.
I. For the formation of our country the changes which have taken place in the
Channel between England and France have been of great importance. The
,,Genootschap” desires an answer to the question in what measure the capacity
of the Channel has been enlarged in bygone centuries by widening and scouring
of its profile and perhaps by other causes.
11. In past centuries the Channel has been enlarged by the widening and scouring
of its profile and perhaps by other causes. The ,,Genootschap” desires an answer
the enlargement of the capacity
to the question if - and in what measure
of the Channel has inûuenced, and still intluences, the water movements and the
highest water levels in the Dutch inlets.
Als0 in the Dutch Parliament at the meeting of November 6th, 1935, the need
of an investigation of these questions was stressed as follows:
,,Several members draw attention to the rising of the tides in the North
Sea caused by a natura1 enlargement of the English Channel. The rate of this
enlargement may be considered very slow, yet it causes larger tidal phenomena.
These in their turn are influencing the tidal streams in Zeeland and South
Holiand and higher embankments might be necessary, It might be proved
most unexpectedly by catastrophes that these embankments are no longer
strong enough for the changed conditions and very expensive precautio s may
be required. These members think it desirable that the Government should
investigate this matter and energeticaily effect a strengthening of the e bankments and a change in the draining works, if these are found to be necdssary”.

-
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According to existing theories our coastal sands were to be considered as forming
a spit, grom in a north-easterly direction Erom the headland of Blanc Nez. An timount
of 10to 12d o n cubic metres of sand and silt was beiieved to be moved annuaUy tothe
North-East through the Straits of Dover and further on along the Flemish-putchFrisian coasts towards the mouth of the Elbe. This amount was calculated &om the
LAMBLARDIE,
DE MEY).
supposed rate of recession of the Channel coasts (BOUNICEAU,
Already in 1854 MARCHAL
came to the conclusion that these Channel-qaterials
are als0 mainly responsible for the accretions of the fertile ,,polders” in Zeeland, and
he maintained that the marine portion of these accretions was 45 times larger than
the fluvial portion.
KELLER
(1861)~on the contrary, suggested that the sands in the Flemish banks
were of fluvial origin and brought southward Erom the mouths of the rivers Rhine,
Maas and Scheldt. PLOCQ
extended this theory by accepting two sand-drifts, one from

the south, the other from the north. Both might bring their sediments to the Flemish
coasts.
The question of the scouring out of the Straits of Dover had been subject to
many speculations. Lord KELVINwrote that the influence of a dam in these Straits
would hardly affect the tide in the North Sea (northern part of the North Sea most
likeíy!). Others concluded however that any change in the profile would cause a change
in the tides along the Dutch coasts. An enlarged tidal action which actuaiiy exists at
Flushing might be caused by a widened and deepened profile of the Straits of Dover.
Other theories which caused some interest, were those held by the Dutch
geologists that the Straits are of comparatively recent formation. They supposed that the
Straits were formed about 3000 to 5000 years ago and an archeologist claimed in 1928
to have found definite proof that Caesar crossed the Channel mainly on horseback;
an island, calied Ictis, wouid have been situated between Gris Nez and Dover and
wide coastal sand planes would have almost choked the Straits of Dover. After about
400 A.D. these Straits were supposed to have widened tremendously and enormous
catastrophes along the Dutch coasts would have resulted (See $ 25, 26).
The above mentioned problems and some others were investigated with the
,,Oceaan” for two months in 1934 and some weeks in 1935. The stone-samples,
and
which were taken during these investigations were examined by Dr. P. TESCH
both of the Government Geological Survey; the sands were
Dr. TH; REINNOLD,
classified by Prof. Dr. C. H. EDELMAN
from Wageningen University and his staff
(See Dr. J. A. BAAK’Sthesis: Regional Petrology in the Southern North Sea, February 1936).
Thanks are tendered to the English.
- - Prench and Belgian
- authorities who assisted
and facilitated the expedition.

CHAPTER I.
$ z. The investigations with the ,,Oceaan” compared with som foreign ones.

As the activities of the ,,Oceaan” are more or less different from other surveying
ships a special chapter is devoted to explain its purpose and methods.
Measurements of currents are taken by most countries around the North Sea.
Mentioned are the British, German, Danish and Swedish measurements. Bottom(1923)
samples of parts of this sea were described by VAN MIERLO(1899, BORLEY
and PRATJE
(1931). DANGEARD
(1928) described the bottom of the Channel. Of the
(1931)and the (American) COASTEROSION
coastal researches the works of BRIQUET
(1933) are considered important.
BOARD
The activities with the ,,Oceaan” include stream-measurement, the taking of seabed samples and coastal research. The main object is to know the influence of streams
on the sea bed and the coasts. The instruments used on board are described in
chapter VIII.
A knowledge of the internal operation of tidal waters is necessary for planning
engineering works in these waters, and may be considered essential for the maintenance
of a country which hardly rises above sea-level and possesses relatively weak coasts.
The investigation of the Dutch seas and inlets was started in 1930 with 3 ships
of abt. 30 Tons for inlet- and river work and the ,,Oceaan” for sea-work. Hydrography,
history, geography and geology are touched by this research, but it is mainly hydraulical.
The Russians seem to have started a similar investigation of their coasts and call
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deposits of this sand at places where it is not wanted. The best channels are those where

no movement of material exists. For the rest no general rules should be given, because

I

every region possesses its own regimen, its own waters, its own sands and silts and
its own bed conñgurations.
It is generally helpful to speak of "sand-strams". They often follow the reststreams or drifts of the water near the bottom. In the delta of the Rhine and Maas
two kinds of sand are deposited; the river-sand coming down from Germany and
Belgium and the sea-sand coming iniand with the "underflood", which in a channel like

sand-stream, so that the sand might be deposited int0 the sea, but in so far as our
present investigations have disclosed, no possibility to obtain this result exists. The
relatively heavy sea water forms wedges in the river mouths, which the river sandstreams cannot pass (see fig. 4).
Since the invention of powerful dredging machines the difficulties with the river
sand diminished. Now this sand can even be sold with profit to concrete factories,
so that some people wish that the rivers would bring more.
The total amount of silt which the Rhine brings down from Germany is measured
to be 2 600 o00 ms a year (mean figure for 16years). The Maas brings about 610o00 ms
of silt yearly. To this may be added about I o00 o00 m3 of sand for the Rhine and
some hundreds of thousands ms of sand for the Maas.
The sea-sand and sea-s2t have been very material in building the soils of Zeeland
and Flanders. Als0 the seaports in these districts saw their harbours choked because
of it. The question whether our modern ports are safe in the future may be answered
by pointing to the modern dredging-machines with which Nature may be forced
int0 almost any direction. Yet, economy remains a powerful factor. Nature should be
co-operated with, instead of fought.
The sea-sand penetrates near the bottom of river mouths, because a rest-stream
exists there going inland. This rest-stream is caused by a kind of rolling of the water.
(fig. 4).
Rotterdam is situated favourably in a region which the stream of sand from the
sea hardly reaches (fig. 2). It might, however, better have been built 10miles further
eastward, because the tendency of the sea-sand is to creep up landward. It might
have been supposed that the increase of 30 % in fresh water affluent to the Rotterdam Waterway would have resulted in pushing the salt water towards the sea but this
is not so. At high tide the tongue of the saltwater wedge often lies past Rotterdam, l)
The marine sediments being so important, it was necessary to investigate their
supposed source in the Straìts of Dover.
CHAPTER 11.

The movement of material through the Straits of Dover.
5. Càrcumstancss during the wasurements.

The ”Oceaan” was working in the Straits from June 12 to August 13, 1934 and
for some weeks in April and June, 1935.The weather was favourable. A specimen
of a daiiy measurement-graph is shown in fig. 6.
§ 6. Direct wusurewnts of the sund wowement.

During 31 Werent tides about go0 measurements were taken. Quite contrary
to expectations no sand could be found in the water. However in places where a sand
bottom was encountered some sand was noticeable in the waters. In this way to the
east of Cape Gris Neg on the slope of the ,,Banc à la iigne”, 0,22 cub. cm during
maximum flood and 438 cub. cm during maximum ebb was found per minute and
per square dm. This can be calculated to 60 cub. m. a year for flood and IOO cub. m.
a year for ebb, if a width of I km is taken int0 account. Through the Straits abt.
1600 ms of very fine sand move annually with the flood and abt 1000 m3 with
l) No water of Rhine or M
aas ilows through the tidai channeis of Zeeland, the
southernmost branch of the Rhine being the Haringvliet, bringing 50 y0 of tlie Rhine water
to the sea. The Rotterdam Waterway brings 40 %.
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the ebb. On the Varne a regular movement of sand could be measured. Nomeasurements were taken on the other sandbanks, because circumstances were the same there
and gigantic bottom ribbles showed distinctly that movement of sand occurred on all
banks.
The most important result of our investigation therefore is, that in the alignment
Dover practically no movement of sand could be found,
Gris Nez
Another proof that practically no sand was carried in the water between Gris Nez
and Dover was found when taking bottom samples at slack water. No sand could be
traced on the surface of the stones or weeds even then.
Other observations which will be described later indicate that als0 during storms
hardly any sand will pass the Straits of Dover.
Near Calais an ebb channei and a flood channel were examined in order to verifu
OW: theory that ebb-channels possess more movement of sand during ebb than during
flood, whereas in flood-channels the sand is transported mainly in the direction of the
flood. (fig. 7 and 8).

-

$ 7. Transport of silt.

This was not investigated thoroughly because some reliable French measurements
were available and because the waters in the Straits of Dover were, according to our
I70ooo
ideas, very clear. (The water at the mouth ofthe Scheldt contains normally I ooo
volume units of silt). Some cloudhess could be seen near the shores, but even this
was less than near the Dutch coasts. PLOIXhad found for the waters of Boulogne
6
volume units of silt. We found about the same. Though this figure is small,
I O00 O00
yet if multiplied with the annual quantity o f water going north-eastward an amount
of I or 1% miiiion cub. m. of silt may be obtained. This is small, however, mmpared
with the quantities of silt, suspended in the water of the North Sea.
The question, what is silt and what is sand, is difficult to answer, because most
of the silt and sand are quartz grains. We called grains larger than zo microns sand.
PLOIXhad found some sand grains in the surface water off Boulogne. We did not
find this but PLOIXmay have called grains smaller than 20 microns sand-grains still.
Als0 the possibiíity exists that clogged silt was mistaken for sand. For the rest it must
be admitted that stray sand-grains can sometimes be found remarkably far from the
bottom or at rather great distances from shores.
$ 8. Investigation of the bottom.

About 300 bottom-samples were taken, some of which are shown in fig. 9. The
topography of the bottom is clear: rocky or stony in the deeper parts, sand on the
b@s. Hydrographical charts of this region show too much sand, which may have
been caused by the fact that a greased lead cannot take stones.
The banks seemed to be accumulations of sand lying on a stony and rather flat
bottom. Mostly as soon as the slope of the banks changed int0 flatness, rock or
stones were met instead of sand. The Gardes-Quenocs are to be considered as erosion
rests, which means, that their surface is stony and swept clean of sand. The sandbanks
Varne, Ridge and Baas have a totally diffsrent appearance from the Quenocs.
RENAUD(1890) makes the statement that the Ridge and the Varne are covered
with sand, gravel and stone, This is not trve as regards the Varne and the northern
part of the Ridge, which were both examined by US. They are covered with sand only.
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He further supposes that these banks possess skeletons of hard rock, This is not likely,
because this rock never showed on the surface. If any stone had been exposed, our
echo-soundingmachine would have indicated this even without sample-taking, because
a rocky bottom shows differently from a sand bottom. Nothing but regular sand formations were found on the examined banks and with our grabs not a single stone
could be caught above the level of the stony surface beside the banks. The so called
had performed was quite superficial and did
”drilling”, which RENAUDand LAROUSSE
statement that between the Varne and the Ridge
not exceed one or two dm. RENAUD’S
alluvial sediments are found may be partly right, because rather small stones are
lying there. May be that during very heavy storms these stones can be shaken somewhat,
and for this reason might be called alluvial,
Some granite and beach pebbles can be found on the bottom of the Channel.
HALLEZ
(~Sgg),G. DUBOIS
(1923), DANGEARD
(1928) and BRIQUET
(1931) believe them
to be transported by drifting ice in glacial times (See fig. 11).
$ 9. Recent transport of gravel.

DANGEARD
accepts for the Channel the possibiiity of a movement (turning) of
stones smaller than an apple or a nut by currents of 6 or 7 knots (surface currents!).
draws
In the Strairs of Dover surface-velocities of oniy 3 to 4 knots occur. DANGEARD
his conclusion from the all-round vegetation on some of these stones. If any real
forward movement had taken place this vegetation would have shown some damage.
Did the streams ”turn” the stone or was this done by staríìsh? The bottom is teeming
with all kinds of life. If indeed the currents are responsible for all-sided vegetation,
still this is no proof that smaller stones actuaiiy move forward, because between the
larger stones holes exist int0 which a small stone would come to rest,
In our instruments not a single small stone was found. Moreover the bottomcurrents would not have been able to move heavier grains than normally coarse sand
(abt. 500 microns) or with the aid of the turbulence caused by waves in 30 m water
perhaps stones of the size of a pea or a bean at the most. This does not contend against
Dangeard’s view as e.g. expressed in his descriptions of some recent sediments o f the
Channel-bottom.
Whether any movement of this small material really takes place in the Straits of
Dover depends on the occurence. There hardly exists such fine material at the
bottom surface. In the deeper layers or hollows in the bottom sand and small stones
can be found, but the currents cannot reach these. Surface stones were invariably
covered with vegetation of some sort. Stones lying in deeper layers did not show this.
Though there may be some shaking up of fine grit between the Varne and the
Ridge, as stated before, even this grit was found to be grown over with weeds, Algae,
etc. not oniy in summertime, but also after the heavy storms in the spring of 1935,
No sign of a recent shaking up could be found in the beginning of April 1935.
Except on the sandbanks the bottom must be considered as ”swept clean”. By
this expression is meant that fine material up to a certain size, which differs
according to the place, has been removed. The size of the smallest stones found on the
surface of the bottom is of course no measure for the strength of recent currents. The
small stones may have been removed long ago by fiercer currents.
In some places, especially in the deepwater channel, the bottom shows differences
in depth of 15 m on 50 m horizontai distance. Here the bare rocks show at the
surface of the bottom. The echo-instrument was found to be a good indicator of the
bottom forms and by these forms the nature of the bottom (sandy, stony, rocky) could
be seen quite clearly.
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HALLEZ
and DANGEARD
suggested that the bottom of the Straits of Dover is
subject to local scours by means ofeddies, because in some places they found differences
in depth from the hydrographical charts. The currents in the Straits of Dover are not
big enough for this and a better explanation is that the bottom is so irregular, that
differencesof several metres may be found at almost the same spot. The echo-sounder
proves this.
The general conclusion must be made therefore that the bottom of the Straits
cannot be scoured out perceptibly by the existent currents. Animals may attack the
soft chalk in some places to a very slight extent.
5

Beach drifts.

10.

The beach drift along the Kentish coast was formerly more important than it is
now, because the piers of Folkestone and Dover intercept this drift almost entirely.
dong the "côte de fer", south of Gris Nez, the beach drift is to the south. (The arrows
in BRIQUET'S
figure (fig. 12, should be drawn in the shoreline, not in the Channel
waters, because the latter have a north-easterly drift). East of Blanc Nez the beach
drift is going to the east. The sand-layer on the beach of Blanc Nez is very thin, whereas
no sand at all exists off Gris Nez. It is significant that no beach drift passes Gris Nez
in either direction.
CHAPTER 111.

Cuwents in the Straits of Dover.
11,

Current-verticais.

The diagrams of the currents at a certain moment in some vertical from surface
to bottom are called here current-verticals. The lowest point in whichthe currents were
bottom.
regularly measured (registered in sequence.) was at 0.15 m
About 1000 measured stream-verticals, of which abt. 200 taken in the Straits of
Dover and the rest in the Dutch inlets show generally:
.'1
The quickest current occurs at the surface (vJ;
2". The bottom currents (VJ are much less than the surface-currents;
3". The diagram of the currents may be appsoximated by a parabola of the 5" power:
v = a $G, or rather v = Vg,
4". When differences in specific-weight occur in the layers of the vertical the currentverticals take abnormal forms (fig. 13).
In the Dutch rivers Rhine and Maas parabolas of the 6? to the 10' power are
common.
The advantage of t h i s formula v = a f l k is its simplicity; the mean velocity v,,,
v, is found at 0.4 h bottom. The velocity at I m bottom is v, = a,
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+

+

OW measurements do not agree with the ideas of some former investigators
(GAUSSIN
1855, PLOIX187.59, who held that the currents near the bottom of the Straits
of Dover were as strong as on the surface.
The explanation of the paraboiic form is as follows: The bottomfriction causes
the bottom-layer to stand still and the influence of the bottom is felt less in proportion
as that the distance to it increases. The harcelated area of fig. 17 may be called the
"velocity-area lost by friction". The influence of the bottom is largely transmitted
by turbulence to the higher layers.
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12.

The &&enCe

of bottom-currmts on the moeiement of sand.

The influence of currents often has been exaggerated, a general mistake being the
omission of a height-figure for the currents, which were investigated. Of course
currents of I mlsec. may move sand when their height above the bottom is oniy
a few inches, but nothing should be said if this velocity occurred at several metres
from the bottom.
According to our measurements a current of about I mlsec. (at 4 1 5 m bottom)
may move a small amount of sand of 4 mm diameter, a current of 4 mlsec. may move
the Same amount of sand measuring abt. mm, and a current of about 3 mlsec. can
move this amount of sand measuring
to mm. These are bottom currents taken
at o,15 m f bottom. (Fig. 18, 20).
Large local irregularities are evident. Turbulence, wave action, quantity of silt in
the bottom, etc. wiU iníìuence the ”critical velocities” largely. No general formula
should be given.
The amount of sand in a sample of water taken on OJO m -t bottom may increase
with the 3rd or 5th power of the velocity. The amount of sand found in samples taken
at O,IO, 0~30,o,50 and 470 m bottom may vary as IOO : 54 : 35 : 28, but is often
quite different.
The rolling of sand may begin at rather smali velocities. Sand of 4 mm may
start moving with currents of 0,30 to o,50 mlsec. (measured at 4 1 5 m bottom).
The size of the floating sand decreases with the distance from the bottom. At
a height of o,~om bottom already a smaller size of sand is found than on the bottom
This effect causes the assortment of sands. The size of the suspended sand gives a
figure for the force of turbuience.
$ 13. Reduction inàex.
The vertical tide as registered at the tide-gauge at Dover was compared with
the horizontal tide as registered on board the Varne lightvessel (Dr. CARRUTHERS).
They give the following results:
vertical tide
currents
140
152 (spring)
I00
IOO (normai)
60
48 (neap).
Instead of this, the formuia v = 1,7 I/@ may be wed, in which A, the tidal
rise at Dover, is expressed in feet and v in percents.
§ 14. The current charts.
They indicate the normal currents (reduced to normal tides with the reduction
index) for v., v, and v,. The cotidal lines of the horizontal tide and those of the
vertical tide move from south to north. They resemble each other. The amplitudes
of the M, and Se tides were found to be:
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The vertical tides at the Varne and at Gris Nez were measured with the
instruments shown in fig. 125, and compared with the simuitaneous tide-curves of
Bouiogne, Dover and Calais.
§ IS.

Total pow.

The profile of the Straits in the alignment South Foreiand-Gris Nez (both lighttowers) was divided int0 several parts and the reduced normal v, velocities were
drawn hourly. The velocity-vectors, standing perpendicular on this aiignment, were
mdtipiied with the different areas of the profile, whiie the changing water level was
taken int0 account. The sum-total for every hour was graphicaiiy put down (fig. 32),
with the result that the flood-flow was found to be 19 146o00 o00 cub. m per tide and
the ebb-flow 16907000000. This gives a north-east going drift of 2z3goooooo
cub. m per tidal period at normal tides.
§ 16. Current-roses.

Because the coasts are near the streamroses are flat. PLOCQ’Stheory about the
influence of rotating streams upon the formation of sand banks and coasts cannot be
true, because the velocities at slack water are far too insigniñcant to move sand.
$ 17. Current-maxima.

The data given in fig. 7 and 8 are reduced to normal tidai conditions. The normal
maximum bottom streams (v,,,~, = 435 to 460 cmlsec.) can be considered to be able to
move some sand.
§ 18. Comparison of current data.

The data of the Atlas of the Deutsche Seewarte and the measurements of PLOCQ
agree more or less with ours. HELDT’S
figures for surface-velocities at the Sandettie
for the velocities at the Varne
iightvessel are important and so are DR.CARRUTHER’S
lightvessel. In reaiity the sinusoids of the streams at the Sandettie lightvessel cannot
prolonged slack-waters may be due to long anchor chains.
be angular. HELDT’S
§ 19. The dfiyt in the Straits of Dower.

According to DR. CARRUTHERS
the mean drift at the Varne lightvessel at a point
below the surface was 1,47mile per tide. In 1935 he pubiished a new series of
mile per tide. This difference may be ascribed to
data, in which he arrived ar 1~65.
difference in registration of the instrument, as the reduction-graphs for these two
periods showed. The mean tidai velocity which CARRUTHERS
gives for the Varne
seems to be too smal. We expect it to be near 70 cm/sec. instead of 42 cmlsec.
The drift at the Varne may be compared with those at the Dutch iightvesseis
Noordhinder O&, Schouwenbank I,I~, Maas 1,54 Haaks 1~70,Terschellingerbank
1,41 miles per tide.
CARRUTHERS
found the largest flooddrift at the Varne iightvessel to be about 10,
and the largest ebb-drifr about 6% miles per tide.
Assuming that the drift at ail points of the profile of the Straits is the Same as at
10m depth at the Varne iightvessel, CARRUTHBRS
figures wouid give 3 800 o00 o00 cub.
m. flooddrift per tidal period. We find z23goooooo cub. m. but may add some
percentage because we measured in summqr-time. We uien arrive at
2 400 o00 o00 m* per normai tide.
10 m
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The causes of the drift are: the difference in area of the profile during flood
(average 1,41 sq. km)and ebb (average 1,29 sq. km);the wind causing currents, which
are quickest at the surface and possibly negative or non-existent at the bottom; the
difference in air-pressure and difference in speciñc-weight, The periodical changes
in the drift were investigated in 1936 (see Addendum).
The current-system in the Straits of Dover is comparable with the system in one
of the dividing points in the Rhine-Maas delta and in the tidal streams of Zeeland.
In these the circumstances are more involved however, though on a much smaller
scale.
CHAPTER IV.

The scoUnng in the Straz’ts .f Dover.
§ zo. Soundings of 1870 and 1934 compared.

For a tunnel project Capt. RICHARDS
(1870) took soundings between Gris Nez
and South Foreland. On July 17th, 1935 we took echo-soundings in the alignment of
the lights. By means of light-signals from Gris Nez the ,,Oceaan” could be kept
within zo m distance from this alignment. The tide-curves ofDover, Boulogne, Gris Nez
and Calais were taken int0 account. The soundings were reduced to mean sea level.
(See fig. 38; a better drawing, 3 m long, may be sent to those interested).
The mean sea levels for Boulogne, Calais, Gris Nez and Dover were calculated
for the period 14 June till the beginning of August 1934. It was assumed that the m.
s. 1. of these 4 stations lay in the horizontal plane. In this way we found the zero of
the tide gauge
lying 2,68 m - m. s. 1. (mean sea level),
of Dover
), Calais
i>
3a9I n - 3, 51 2,
,, Bodogne ,, 4 8 2 $,
1) >> 11
The English and French levels used for hydrographic charts are:
at Dover
2,54 m
m. s. 1.
Bodogne 4 9 4 22 - 1, >> >>
,>Calais f92
93 Y¶ >>
ss Dufirk
344 52 - 21 32
The level which Richards used in 1870 could not be traced any more. We took
it to be the ”mean low water spring” = 2,70 m - m. s. 1. (Dover), 3,90 m - m. s. 1.
(Calais) and 4,go m
m. s. 1. (Boulogne), This profile of Richards cannot be very
exact so that the differences found between his soundings and ours cannot be used as
an indication of scouring out or silting up. (see fig. 38).
The total area below m.s. 1. was found to be in 1934 : I 366 400 square m.
It is not likely that this figure will change much in the first few milliades because
of scouring or silting.
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21.

Soundings on the Varne.

The first soundings were taken by Capt. BULLOCKS
(1848). Captain EVANS
repeated
this in 1875. We wanted to know whether any change in position could be found since
then. The coordinates of points on the shore were obtained from the British Hydrographical Service. Two different soundings were obtained by US with the use of two
different sets of shore-points. Both gave the same results. (Fig. 41).
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Only very small differences from the soundingsof 1848could befound. Acomparison
with the sounding of 1875 shows more difference, but this may be due to some error
in the coordinates made in 1875. Only details seem to have changed since 1848,This
s
i thought to be peculiar, because of the supposed flood-gain here and the positive
sand-movements on the back of the Varne. In § 28 a theory is advanced in order to
explain this. (See als0 Addendum).
CHAPTER V.

The widening of the Straits of Dover.
$

22.

Lack of exact data.

The French hydrographer PLOIXgave in 1876 nine distances from fixed points
to the top of the French coastal cliffs. No figures were given, however, for Gris
Nez and BIanc Nez. The British Coast Erosion Commission (1906)gave some information for the coast near Dover but few exact data,

F, 23. Erosion of the English cliffs.
The presence of the Roman pharos at Dover and the archeological researches at
this place prove that the erosion of the cliffs near Dover must have been slight since
Roman times. The influence of ihe waves is not so great as strangers sometimes suppose.
The weathering of the cliffs may be seen in the vanishing of letters cut in the chaik
in about 2 or 3 years and in the ”footing” of dead cliffs. A total recession of the cliffs
at South Foreiand of 8 to 15 m in 2000 years is thought reasonable. To the east of
St. Margaret some more erosion is evident.

F, 24. Erosion of the French clsffs.
Gris Nez is receding very slowly. A drawing of 1838,showing the lighthouse
at Gris Nez and other buildings was compared with the situation as it may be seen
to-day. About 4 metres may be the amount that the day of the top layers has receded.
Tbe recession of the rock layers must be hardiy measurable in 100 years.
must have made a
The old fortress at Gris Nez of 1544 is still intact. BRIQUET
mistake here, the northern corner is not missing. Near Boulogne the Roman pharos
(“Old man” or ”tour d’odre’’), built by Caligula in the year 39 A. C. and restored by
Charlemagne in 810,came down in 1644,but it is said that remains may still be found
on the ”falaises”.
The recession of Blanc Nez may be compared with the recession of South Foreland.
At Sangatte some erosion may be clearly pereived. (Fig. 56).
$ 25. History.
The old tin-island Ictis may be identiñed with St. Michaels Mount, Portus Itius

-

with Boulogne (Hable d’Isque), Portus Ulteria with Ambleteuse (Hable Teui
see
1581). The shortesr distance between France and England
the map of WAGENABR,
and other Romans does not indicate a noticeable erosion of the
mentioned by CAESAR
coasts.
$

26.

Supposed sandmasses choking the Straits.

The theory of HOLWERDA
should be rejected because no proof for it could be
found in the Roman manuscripts mentioned by this archeologist.
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$ 27. Am'ent eoasts.

The theory that the Straits have been existing for only a few thousand years cannot
be right, because an ancient coastline can be seen at Wissant. According to Briquet
the sea which formed this coastline must have had its level 15 m higher than the
present (or the land was lower uien), and this can only have been the case many
ten thousands of years ago. After the formation of this ancient coast-line Cape Blanc
Nez seems to have receded about 2 d e s .

CHAPTER VI.
The sand-stream along the Flemish-Dutch coasts.
28. Formations of alternating currents im sand.
In this paragraph a theory is advanced in order to explain why sandbanks such
as the Varne, the Falls, the Ridge or the Ruitingen &o not seem to change their places.
It may be remarked that the long axes of these banks have the direction of the main
streams and that the forms are stream-lined. (Fig. 69). These forms give little resistance to the currents.
Water-currents of one direction only produce gigantic sand-waves, when there
is much sand upon the ground. When a hard layer lies underneath and the amount
of sand is small, single direction currents form barchans. (Fig. 72)
Altemating water- currents may also produce these sand-waves when much
sand is available. But when a hard layer is partly swept clean (not much sand) no
barchans, but "seif"-dunes or Lybian-dunes are formed. (Fig. 73). These are longstretched, cigar-shaped, stream-lined forms lying in the direction of the current. The
tendency of storing up all the available sand is evident, because behind these hills
the only lee places of the region are found. The small resistance they give to the currents may be one of the reasons why they do nor seem to move.
The sand-waves, produced when no hard layer i s laid bare, are perpendicular
to the direction of the currents. When there is only one direction of the current, the
leeward slope is steepest (natura1 slope); when there are two opposing directions
such as in a sea with tidal streams, their relative strength is shown in the form of
the waves. (Fig. 74). When the currents are equal in strength, beautiful symmetrical
forms are produced. The long-stretched "seif" sandbanks not only occur in the North
Sea and Channel, but als0 in the Straits of Malacca and possibly elsewhere.
See also: Addendum.
$ 29. The parabola-formation of the Fiemish banks.

The Flemish banks are related to the "seif"banks (Varne, Rigde, etc.), but their
forms are broader; one of the sides is mostly scoured out (scalloped), whereas no hard
layer is laid bare. Their formation is caíled here: "parabola-formation".
If wind is blowing int0 a dune belt, parabolas often are formed, which are open
to the wind and "closed" to the lee-side. If a stream falls int0 a sand-mass the
Same effect is produced; when the ebb-stream is stronger, anebb parabola (ebb-channel)
results; and when the flood is stronger, flood-channels are formed.
The Flemish banks show ebb-channels in the North and flood-channels in
the South near the coast (fig. 80). The flood exerts a pressure to the right (rotation
of the earth) and forms semi-parabolas there. These are characteristic features
of a sand transport to the north-east along the Flemish coast, which is not very
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large however. Ebb-channels and flood-channels try to evade each other, because
both throw up their own barriers. Sometimes a channel has shoals at both ends;
this seems to be the case with channels which are bound to disappear.
When parabolas are elongated more and more, the central part, or "barrier",
between the two arms may disappear from lack of sand and two seif-dunes may remah.
This shows the relation between seif-banks and parabola-banks, and in this way the
Hinder banks rnay said to be formed.
BRIQUETthinks that the Flemish bank8 consist of nothing but young material.
This may be sand, because no discrepancy caused by clay or peat layers could be
perceived on the echo-diagrams of the scalloped sides of the banks. Some channels
however, may be scoured out in a layer of çlay. Some geologists hold that the banks
are submerged coastal dunes. This is not likely, because the forms of the banks (the
main form as well as the form of the details) are marine and not terrestrial. Nevertheless
the sand itself may have been there a long time and may even have been lying above
an ancient sea level once. It is not necessary to suppose that this sand has been brought
there from the bottom of the North Sea by recent currents.
Most of the Flemish banks possess regular sand-waves on their backs, except
those near the aast. The channels between the banks do not possess these sand-waves.
30. Changes in the Flemkh bank

in the last few centuries.

Old Dutch charts exist from the 16th century and later but they are not exact,
WARNSINCK
says that he can reconstruct the battles of De Ruyter, Tromp and others
better with the aid of modern hydrographical charts than with those of the time when
these battles were fought. The old Dutch sea-handbooks give some information too,
One of them informs US that at spring tides the highest parts (called polders, which
means ,'dry or high places") of the banks o@ Dunkirk are f&g dry. As this is not
the case any more, the conclusion might be that the general tendency has been a
lowering of the highest parts of these banks.
The original soundings of the charts given in fig. 84-87 were gathered from an
old French dossier, put together by PLOCQand kindly lent US by Mr. BROQUAIRB,
chief-engineer of the Ponts et Chauss6es at Dunkirk. We have drawn them to one scale,
while the m. s. level was used for all of them, except for the íïrst. They show ody
minor changes since 1800.

5 31. Tha silt-region in the mouth of The Scheldt.
From the French-Belgian frontier to Walcheren much silt is found in the bottom.
The amount of silt carried daily in the water near Flushing-Zeebrugge is very large.
(330 mgrllitre i s found to be an average of many hundreds of samples taken here).
Bottom-material which may look like "pure" sik, may in reality contain 50% or more
map is
sand. The limits of this silt-district are not clearly noticeable. VANMIBRLO'S
more or less accurate, but his idea that the bottom of the Wielingen consists of sand is
not right.
There is only a small movement of sand in this silt region, so that the sand of the
Flemish banks does not enrich the Dutch coasts much. On the Belgian shore lies a
narrow belt of sand where the waves break on the beach. No silt could be deposited
there of course, else it would have been washed out long ago. The beach drift is intercepted by the mole of Zeebrugge.
Where did this silt come from? It seem$ to be likely that it is autochtone and of
ancient origin. The Scheldt formerly had its mouth north of Walcheren, whereas
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the mouth between Walcheren and Flanders is younger, or did not mist in the present
size. Diatoms found in this silt show by their form that they have lived in brackish
waters. Tertiary (eocene) sheils and eocene small stones are found in it or near it.
VANMIERLO
thinks this sik to be an duvial deposit, and carried kom abroad by a
convergence of sea currents. So far as our investigations go this is not likely to be
the case. A correlation between bottom-currents and the size of the bottom-material
must not be generally accepted. Large velocities may exist over erodable bottoms
as wel1 as over rocky ones. The velocities in the Scheldt, for instance, are as large as
those in the Straits of Dover.

5 32. The movement

of sand along the Dutch coasts.

Beach-drift and seabottom-drift are the two agents by which the sand is transported.
The former may lend some material to the latter and vice-versa; this depends e.g.
oe the direction of the wind.
Soundings, often repeated, are the only way to obtain information about the
m. s. 1. remain more or
changes of depth-lines, The lines up to a depth of 15 m
less parallel to the coast between Hook and Helder. The deeper depth-lines are irregular in form.
When taking a profile of the shore between Hook of Holland and Helder, beachsand-waves are found in the first instance (fig. 89). They lie parallel to the shore,
the steep slopes towards the land. Then follows a part which i s flat for several miles and
further seaward regular sandwaves are found whose direction is perpendicular to the
shore. It i s not yet known how much sand moves northward annually along the Dutch
coast. The sea-sand waves have the "cat-back" form, with the steep side to the North
East, which may indicate some drift of sand in that direction. Seventeenth century
maps show three banks between Zandvoort and Egmond (fig. go), which have disappeared since. The form of these banks are semi-parabolic as are also to be found on
the Flemish coast, This is a clear indication of a movement of sand in northern
direction, joining the beach-drift,
The depth-lines of g and 13 metres have been coming nearer to the shore near
IJmuiden since 1859 and the furrows and shoals off this coast have changed their
places about 200 m in 32 years to the North.
Along the northern parts of the Dutch coast there is more movement of sand
than along the southern parts, the result being a genera1 deepening (impoverishment)
of the foreshores.
The inlets between the Frisian islands possess submarine deltas, acting more or
less iike electrical accumulators. Sand is added from the west, whereas every now and
then a large amount of sand (a spark) is loosened towards the east. This sand travels
slowly eastward along the seashore of the next island and enriches the following sub?
marine delta, etc. (fig. gr). These submarine deltas impoverish too. In a period of
IOO years the submarine delta of the Vlie lost abt. 50 oooooo cub. m. sand, while the
same amount may be added to account for the rise of the sea level. The genera1 mean
depth below m.s.1. inceased from 7,60 m in 1831 to 8,20 m. in 1930.

-

CHAPTER VII.

The ZnJEuences on the Dutch Coasts.
$ 33. The Dutch coast as part of a barràèr-or lido-coast.

Barrier- or lido-coasts are found in many places. JOHNSON
is of opinion that these
coasts occur generally with rising countries. DE MARTONNE
simply states that lido
200

coasts are the borders of flat countries. This is the most evident point of view, because
our country does not rise. It is still better to consider our coast as a result of the
abundance of sand in the North Sea.
The lido-barrier presupposes a superabundance of sea-sand and it rnay be formed
under the influence of wave action and currents on a sandy and flat bottom. A theory
stating that the Dutch dune-belt was formed at the mixing-line of fluvial and marine
water is now quite abandoned, whereas the view that our coastal range of dunes is
to be considered purely as a spit, formed of French sands and grown north-eastward
from Blanc Nez, does nor seem to be right either.
The difference between spit-coasts (liman-coasts, haffen-coasts) and barrier-coasts
(lido-coasts) is taken to be as foilows: Spits grow in a horizontal way from a
fixed point (headland) int0 deep water. Barriers grow essentially in a vertical
way on the verge of a flat, sandy sea. The former occur along hilly countries, where
erosion produces sand and pebbles; the latter remain outside the original shore,
while sea-sand is the constituent. Pure lido-coasts, howeveq growing vertically never
occur, because at the very moment of *eir formation horizontal drifts spring
up and spits are formed behind every new island. Pure liman or spit-coasts abound,
pure lido-coasts are rare. Mets at regular intervals may be called a feature of lido
coasts. These inlets possess outer submarine deltas and inner ones ("wadden"). The
latter mostly meet and form ebensive sands.
The Dutch coast may be called a lido coast (banier coast) possessing some
liian qualities. One of the outstanding features of this coast is that the diluvial hili
of Texel is taken as a ''fixed" point (headland) in the coastal system. Formerly the
diluvial island of Wieringen seems to have been such a "skeleton"-point, as may
be learned from the situation of existing ancient beach ridges. "Skeleton"-points
naturally belong to a liman-formation (see fig. 109).
$ 34. The infiuence of tides on Mets in lido-coasts.

The inlets between the barrier-islands are deepest in the neck formed between
them. They are larger according to the size of the inner area which has to be filled and
emptied twice a day. The length of the neighbouring islands is therefore of inñuence
on the size of the iniets, as well as the tidal rise.
On one side of the inlet on the Dutcfi coast to the right a "head" is formed,
on the other - to the lef? - a "tail" (or spit). The submarine delta lies asymmetrically (to the right) before the axis of the d e t . The shallowest parts of these deltas
als0 lie to the right of the axis. The larger the capacity of the inlets, the larger
the submarine deltas, and the better the protection these deltas give to the leeward
islands and the larger and more protruding the "heads" (see fig. 96).
The causes of al1 these phenomena are the direction of the tidal propagation and
the direction of the prevailing winds. This i s made clear by considering fig. 97. The
"motorial area" between the tide-lines of A and C is larger than the motorial area
between the tide-lines of B and C - not only with the rising part of the tides (producing
the flood-stream), but also with the lowering part (producing the ebb-stream). Th6
"motorial area" represents the s u m total of al1 slopes during a tidai period. The tidal
streams in inlets mainly result from these slopes. The "motorial area" is the Same
as the "area of propagation" of the tidal wave. This area is of great importance.
Though simple and accurate calculations may be based upon this fact, none
are given here because this would carry US too far. l) Some apparent consequences
rnay be seen, however, without calculations as fellows:
1) This wil1 be dealt with more exteusidy in another publicarion.

-
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The tendency to turn to the left of inlet-channels or river-mouths will be felt
especially in shallow coastal seas, because the ”motorial area” between A and B
is large then.
b. In wide short mouths the inclination towards the direction of the tidal propagation will be felt more than in long narrow mouths.
C.
The ”motorial area” does not change so much because of change in amplitudes,
but more because of the differences in the velocity of propagation of the vertical
tide. Hence the theory that a river will try to flow to the point where the tidal
wave is largest is mainiy erroneous.
d. If the Straits of Dover have been of less influence in the past, because of a lower
sea level, the propagation of the tide along the western Dutch coasts may have
come from the north. The rivermouths of the Netherlands must have had a more
northerly direction of the principal flow then. JESSEN’S deduction, that a
recent change in the Dutch and western German river-mouths from northerly
to westerly directions is due to a scouring of the Chqnel, is not necessarily right.
e. Changes in the present direction of the main flow may occur, when the depths of
the coastal seas change, because this would bring a change in the cotidal lines.
f. When many channels exist in a submarine delta, their capacities depend on
the situation of the cotidal lines in the sea on the outside of the delta (fig. 98 and
U,

100).

g. Wave action may bring much sand in the water which is then transported by
the streams. On the Dutch coast the tendency of wave action, combined with
the action of tidal streams, is to move the sand from southwest to northeast,
or from west to east (see fig. 101). This is one of the causes of the shifting of
some channels to the east, while sandbanks are driven towards the ”heads” of
the leeward islands.
35.

Coastal curves.

Another genera1 trend of the combined action of waves and coastal streams is the
formation of beautifidly curved beaches which are ”hung up” on headlands. The
Netherlands coast has one huge curve between Blanc Nez and Texel. To the north
east there follows a negative bend, and then another positive one between Terscheiiing
and Juist. Texel is a diluvial headiand.
Considered more accurately, four different parts may be discerned in the coastal
line between Blanc Nez and Texel: a negative curve between Blanc Nez and Dunkirk,
a positive curve between Dunkirk and Ostend, a protruding part, where the coast is
broken between Ostend and Hook, and a positive curve between Hook and Texel
(fig. 104).
Any irregularity in a coastal curve points to lack of sand-drift (a halfgrown curve),
heterogeneous coast-material, or irregular coastal currents (near river-mouths e.g.). The
protrusion of the broken coast between Ostend and Hook must be put down to the
inñuence of the many Mets there. These inlets intercept the coastal drift so that
sandbanks are formed, which on their turn shelter the coast and make the coastiine
a protruding one.
The coastal sandbanks between Ostend and Hook form a large compound
submarine delta. IE the wide estuaries of Zeeland were to be narrowed by silting,
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this delta would lose sand and therefore some of its protective power. The rotniding
coast of Zeeland would then have a tendency to recede. The old mouth o the Maas
near Brieiie (fig. 117) has been silting up vastly since the Rotterdam Waterway was
made. Remarkable local changes in the coast result from this and are expected to
continue.
Coastal curves need not always be circular in form, even if the material is homogeneous, because the wind may be oblique on the coast and blow more strongly in
one part of the curve than in another. Yet, though this is the case with the Dutch
coast and wave action is strongest in the north, hardly any difference in radius can
be perceived. With homogeneous coast-material smoothness of line is essential,
not the circular form. The radius depends Iargeiy on the depth of the foreshore, and
the strength of the tidal currents and wave attack. The sea ”eats with a mouth of a
certain radius”.
In rivers curves may be found between the groins which are different from those
between groins on the sea-shore. (fig. 106).
The ”fixed point” Texel is not very strong. If this point gives way, the whole of
the Dutch mast wU have a tendency to recede. Therefore Texel occupies a keyposition. The negative coastal curve between Texel and Terschelling is pady a result
of the effect of sea-currents (an inner bend), and partly a result of coastal erosion
of the headland. Much land is lost south of Texel (Huisduinen, fig. 107)and to the
east of it (Vlieland, fig. 108). The sea off Texel is deeper than at other parts near
the coast.
The submarine delta of the Marsdiep (Helder) provides a good shelter for the
coast of Texel. These deltas are a kind of submarine headlands, which have a secondary
function; the primary functions being those of the headlands Blanc Nez, Texel and
Borkum. The latter is a very soft headland, which is now protected artificidy. So are
Huisduinen (Petten), Vlieland and some other parts of the Dutch coast.
To the east of Juist the general coastline is straight, because the coastal bend of
the German Bight has not yet attained its final shape. The submarine deltas have
caused ”heads” on the western sides of the East-Frisian islands, so that a ,,fíight
of stairs” is formed (fig. 110). The length of the steps is related to their height, because
the size of inlets depends on the length of the islands. S m d sandy islands often
resemble barchans, because they yield to one-sided pressure (fig. 111).
A theoretical explanation of coastal curves may start from a combined action of
different currents. The resultat of wave-currents (turbulence), tidal-streams, windcurrents and other sea-currents, taken over a long period, must determine the foms
of the sandy coast. With the aid of the turbulence of the breakers (turbulence may
be cailed the oil of a sand-stream) the currents scaiiop some coasts until a certain
limit is reached, ñli up coastal inlets by depositing sand in lee places until a
similar limit is reached, or make a spit grow behind a headland. The direction of this
resultant, taken over a long period, must indicate the direction of growth of such
a spit. Often this wiil be in the direction of another headland, or in the direction of
an island (fig. 103).
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fj 36. Robable changes in the Dutch coast since Roman times.
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In Flanders a peat-layer at 3 m m.s.1. has been inundated since Roman times,
because Roman roads, coins, etc. according to BRIQUET,
lie upon this peat below
the recent layer o f clay. Then it follows that the Flemish coast must have been a
lido-coast aîter the Roman occupation. BRIQUETreconstructed these lido-islands and
estimated the amount of abrasion (fig. 114).
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The English coast possesses very old coast-lines in the interior; the cliffs of Soiirh
Foreiand hardly yield, as was said before.
The Dutch coast has not receded the same amount in all places either. The
protruding "heads" at the right hand side of ancient inlets or river-mouths must
have been abraded since these inlets or mouths disappeared and their submarine
deltas, having lost their cwse of existence, disappeared with &em. In this wny it is
explained why the coastal ranges of old dunes lie oblique on the coast near Scheveningen
and to the north of Katwijk, while at these places the abrasion has reached a remarkable
amount (fig. 116).
These "old dunes" are flat and low and must be considered as lines of coastal
growth. The original coastlay between the mouth Helinium (Monster) and the diíuvial
island of Wieringen, while later sandbanks made the coast grow towards the diluvial
point of Texel. In the same way the coast grew seaward between Atlantic and the
island of Allerton (see fig. 95).
The "new dunes" are not formed by the agent of water as the "old dunes" were,
but by wind. They correspond to retrogression or to a stationary condition, whereas
the "old dunes" correspond to progression. This progression and retrogression does
not necessarily involve great changes in the height of the sealevel, or changes in the
profile of the Straits of Dover, but may be attributed to local changes near river
mouths or to the abundance of sand in the North-Sea.
The mouths of the Maas (Helinium), the Rhine (Katwijk) and the Zijpe (Petten)
have influenced the formation of the old dunes, as weli as the formation ofthe new ones.
The sand-banks "Harde", "Uiterrib" and "Smalacht", which existed in the 17th18th century (fig. go) but have now disappeared, may have been the remains of the
large submarine deltas which must formerly have existed near Katwijk and Hook of
Holland. This sand went to the north as the situation of these sandbanks oblique
on the coast shows clearly.
In the north 23 islands existed in Roman times between Holland and Denmark
according to Pliny. Now zo of them can be counted. Behind these islands are naked
sands ("wadden"), as was also the case when Pliny visited them.

s 37.

The injuence of changes in the sea-level.

Especially for Holland changes in the sea level are of much importance, because
the country is so low. Storms may raise the sea level by 3 or 4 metres (fig. IZI), whereas
this is only 3 or 4 feet at Dover. Tide gauges between Ostend en the mouth of the Elbe
show a rather regular rising of the mean sea-level of about 2% cm per 10 years (fig.
118, 119). Changes in the crust of the earth may be superimposed on the changing
sea-level. Those of England are shown on the map published by the Ordnance Survey
in I932 (fig. 120). Changes in depth of the North Sea will iduence the tides and its
interferences and therefore also the coasts and the mouths of the Dutch rivers to a
slight extent.
§ 38. The origin of the Straits of Dover.

Without doubt the first break in the chalk-ridge did not occur some few thousands
of years ago, but in the geological past. There would seem to be some truth in BRIQUET'S
view that the high pleistocene sea-levels may have caused the first breach, (1921),
in DUDLEY
STAMP'Sthat "one is tempted to suggest that the "ponding" of waters
in the North Sea in front of the advancing ice sheet was mainly responsibiefor widening
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the breach,” and in GREGORY’S:
”In early pleistocene the Strait of Dover was at times
an isthmus and at times a strait”. In the Riss-glacial time the waters of half of Europe
must have gone through the Straits. Once fwmed, the Straits may have widened by
wave-action and tidal scouring, especially when the sea-level was low, and the phases
on both sides likely to be quite different.
With levels of about 30 m.-the deep-water-channel, called ”Loburg channel”
was the only means of communication between the two seas and the scouring in it
will have been considerable, because its bottom is so stony and dentellated.
KRUMMEL’S
theory that straits may be originated by tidal streams ”eating through”
an isthmus, cannot be right. The bay of Fundy e.g. does not erode in the upper end,
as KRUMMEL
thinl~s,but silts up, because no tidal streams exist at theendofbays.
DARWIN’S
remark that the bottom of straits are swept clean, was found to be right for
the Straits of Dover.
Prof. EDELMAN
I) observed by examining the heavy minerals in sand, that the
Channel sands did not show any difference from the so called H-sands, which he found
in the dunes and coastal seas and inlets of Holland. He therefore advanced the theory
that the glacial waters had brought this sand to the Channel.
Dr. BAAKcontinued this by examining the samples taken with the ,,Oceaan”,
as well as those described by BORLEYin 19~3.He als0 came to the same conclusion.
In the North Sea BAAK2) found 5 different species of sand, lying in different districts.
§ 39. Short answer to the question whether any change near the Dutch coasts may be expected as
resulting from changes in the Straits of Dover.

From our investigations it would seem highly improbable that any notable widening or deepening of the Straits of Dover will take place in the near future by means
of scouring. The Varne and the Ridge might disappear because they seem to exist
of loose sand, but so far as our measurements go no sign of disappearing has manifested
itself, A silting up of the Straits may be quite neglected.
Instead of by scouring, the Straits might become wider and deeper by geological
local sinking of the bottom. According to the geologists who studied the tunnel-plans
such sinking has not existed in the past.
Finally the widening might be caused by a rise of the sea-level. This rising is
likely to be the Same as at the coast between Ostend and the mouth of the Elbe, narnely
about one inch in 10 years. If the level of the North-Sea also rises at this rate, the
influence of the tidal wave around Scotland will increase at the expense of the influence
of the tidal wave through the Channel. It is doubted whether any extra rise of the
level of H.W. or of the storm level on the Dutch coasts would result from this.
The form of the Dutch coastal bend between Calais and Helder shows that it
has been adapted to the streams and currents to and from the Straits of Dover. No
major changes of this coast could be traced in historical times. In ancient times with
lower sea-levels the coast may have had a cape to the west of Ostend, because strata
of clay and eocene shells and stones are found here.
A general tendency to recede is evident, especially near Helder and Vlieland,
but this is not alarming. The Dutch coast loses some sand, which enriches the coasts
of the German Bight. It does not receive much sand from the South.
The greatest menace from the sea is the rise of its level. Prolonged international
research is needed to investigate this thoroughly.
l)

a)

C. H.EDELMAN.
Petrologische Provincieg in Nederland, 1933.
J. A. BAAK.Regional Petrology of the Southern North Sea, 1936.
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CHAPTER IX.

Instruments.
The echo-sounder used was made by Messrs HENRY
HUGHES
& Co., London
(Admiralty system) and possessed a scale of I cm = 4 m. In shallow inlets a scale
of I : IOO is used (fig. 124)~but this is not good for sea-work.
The self-registering tide gauges (DEVRIES)are manometer devices, which register during a fortnight the verticai tides above them (fig. 126, 127). Two of them
were placed on the bottom near Gris Nez and two of them ar the Varne.
The Current meter (100 kg) was made by OTT,Kempten (fig. 128). Every 2 m
the velocity was measured in the vertical, while the lowest point in which the velocities
were measured was always at 415 m above the bottom. The instrument was checked
daily by means of floats.
The bottom-current meter (OTT)continually registered the currents at o,15 m
and 4 5 0 m above the bottom by means of electricity during a tidai period (fig. 130).
The sand catcher (CANTER
CREMERS)
is a hollow body in which the water and
sand enter through an opening. The water leaves behind a collar, producing a suaion,
whereas the sand remains inside (fig. 131, 132).
The sample-taker (VANVEEN)catches 4 samples of 5 iitres from layers at O,IO,
0,334 450 and 470 m -J- bottom. The hollow square tubes (75 x 160mm) are ciosed
suddenly by a falling weight (fig. 133, 134).
The grab (VANVEEN)permitted the taking of bottom-samples, weighing 20 to
50 kgs. (fig. 135, 136).
The bottom drill penetrated about % m int0 a soft bed (fig. 137).
The "sink-meter" (VANVEEN)was used for obtaining the grain-curves of different
types of sand (fig. 138). This is a quick and accurate way, which is to be preferred
to sieving. The principle of it is that big grains sink more quickly than small ones.
The JACOBsEN-meter was used for measurhg the direction of the currents (fig. 141).
A range-finder (BARRand STROUD)
of 80 cm basis gave the distances up to
1000 metres. For larger distances sextants were wed.
A ripple-meter indicated the size and form of the ripples in a sand-bottom by
means of a painted surface (fig. 142).
Arrangement on board. Every instrument had its fixed place. In a sand-cabin
(fig. 143) the amounts of sand, caught in the instruments, were measured in calibrated
glass tubes (fig. 144). Nineteen men, of whom 9 for navigation, 7 technicians for
research-work and one supervising engineer were constantly on board,
ADDENDUM.

In order to check OW measurements and calculations the "Oceaan" was sent to
take a continuous measurement during 16 days of 1936 at point D near Dover. The
streams at a depth of 10m below the surface and those at o,15 m and 4 5 0 m above
the bottom, were measured continuously. The stream-verticals were taken every
half-hour. The results are:
a. From 13-31 June 1936 the mean amplitude at Dover was 1513 feet, wich is
about the genera1 mean amplitude of 152 feet.
b. The mean velocity at D was 31,2 km/tide or 69,6 cm per sec. at a depth of
10m below the surface (16~3km per ebb tide and 14,g km per flood tide). The
mean veiocity of the v, figures (mean veiocity of the verticai) was 28 iun per
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Horizontal tide at Dover.
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The stream-rose for point D is given iq fig. 146. The quickest ebb stream at a
depth of 10 m was found to be IIO cm per second, the quickest flood-stream at
the same depth 107 cm per second (mean figures for all measured tides).
The day- and night-tides varied much, but not so one or two days before new
moon (fig. 147). The vertical tides were "out of step,' with the horizontal tides.
The strong south-westerly winds blowing fkom 13-17 June occurred when
there was a flood-reststream, whereas the irregular winds from 18-30 Juni
coincided with an ebb-reststream. It was not investigated whether the winds
caused this, or the atmospheric pressures on the adjacent seas.
The total rest-stream was 1,35 km per tide in the ebb direction. This means that
the mean v, for flood was lower than the mem v, for ebb (vmis the mean
veiocity of the whole vertical). The total flood flow was however larger than
the total ebb flow, because the depths changed with the tides. (Per km width
428 o00 o00 ma flood-water per tide and 410 o00 o00 ma ebb-water.)
The measurements did not necessitate any change in our previous calculations
(see fig. 31). It was found, however, that in the Straits of Dover 25-hours measurements are to be preferred to 13 hour ones.
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LES EXPLORATIONS DANS LE PAS-DE-CALAIS, FAITES EN
RAPPORT AVEÇ LE REGIME DES COTES NEERLANDAISES,
par le navire explorateur ,,Oceaan” du Waterstaat en 1934-1935.

INTRODUCTION.
On peut considérer le Pas-de-Calais comme le lieu d’où vient la partie la plus
influente des marées de Flandre et de la Hollande occidentale. Le point princiral
de ces c5tes est le Cap Blanc Nez pres de Calais.
I1 existait quelque incertitude sur l’infiuence d’un élargissement supposé du
Détroit qu’on a exprimée dans les deux questions suivantes mises au concours
du ,,Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke Wijsbegeerte” en septembre 1934.
I. Les changements qui ont eu lieu dans la Manche ont été d’une grande importance
pour la formation des Pays-Bas. Le ,,Genootschap” désire une réponse à la question
à savoir dans quelle mesure la capacite de la Manche a été agrandie dans les
siècles passés par l’élargissement de son profil et peut-être aussi par d’autres causes.
11. Durant les siècles passes la Manche a été agrandie par l’élargissement de son
profil et peut-être par d’autres causes. Le ,,Genootschap” désire une réponse
à la question si - et dans quelle mesure
l’agrandissement de la capacité de
la Manche a inñuencé, et influence toujours, les mouvements de l’eau et les
niveaux les plus élevés dans les bras de mer hollandais”.
Rans la séance du 6 novembre 1935 on insista aussi à la Chambre des députés
des Pays-Bas sur le besoin d’un examen de ces questions:
,,Plusieurs députés attirèrent l’attention sur la crue des marées dans la Mer
du Nord, causée par un élargissement naturel de la Manche. L’aliure de cet
élargissement peut être considérée comme très lente, pourtant i1 cause des
phénomènes de la marée devenant de plus en plus importants. Ceux-ci à leur
tour influencent les fleuves à marée en Zéelande et dans la Holiande méridionale
et c’est pourquoi on peut avoir besoin de digues plus élevées. Des catastrophes
peuvent prouver à un moment tout à fait imprévu, que ces digues ne sont plus
assez fortes dans de nouvelles conditioss et il est possible qu’elles demandent
des renforcements tres coûteux. Ces députés désirent que le Gouvernement
examine cette question et exécute énergiquement un renforcement des digues
et un changement des travaux de drainage, si cela se trouve être nécessaire”.

-

Selon des théories existantes le sable le long de nos c5tes forme une langue accrûe
du Cap Blanc-Nez dans une direction nord-est. On croyait qu’une quantité de dix
OU douze millions m3de sable et de vase était poussée chaque année vers le nord-est
par le Pas-de-Calais et ensuite le long des cOtes flamandes, hollandaises et frisonnes
jusqu’à l’embouchure de I’Elbe. On avait calculé cette quantité d’après la proportion
supposée du recul des côtes de la Manche. (BOUNICEAU,
LAMELARDIE,
DE MEY).
Déjà en 1854 MARCHAL
aboutissait à la conclusion que ces matériaux formaient
aussi la partie principale des accroies (,,polders”) fertiles de Zéelande; i1 maintenait
que la partie marine de ces accroies était 45 fok plus grande que la partie fluviale.
KELLER(18611,au contraire, supposait que le sable des bancs flamands était
d’origine fluviale et porté vers Ie sud des embouchures du Rhin, de la Meuse et de
1’Escaut. PLOCQdéveloppait cette théorie en supposant deux courants marins, 1’un
2x3

venant du sud. l’autre venant du nord. Tous les deux *Dourraient .
Dorter leurs sédiments
vers les c8tes-flamandes.
La auestion de l’effet d’un élargissement du Pas-de-Calais sur la marée a été
aussi Ie sijet de quelques théories. LÒÍd KELVINécrivait, que l’inñuence d’un barrage.
fictif dans Ce détroit affecterait à peine la marée dans la Mer du Nord. Probablement
i1 voulait dire que la partie septentrionale de la Mer du Nord ne serait pas aRecrée.
On peut conclure avec certitude que tout changement du profil causera un changement
de marée le long des c8tes hollandaises occidentales. Une action agrandie de la marée
qui existe à présent à Flessingue pourrait &re causée par un profil changé du Pasde-Calais.
D’autres théories, causant quelque intéret, étaient celles relatives à l’âge
remarquablement jeune, que queíques géologues récents attribuaient à ce détroit.
11s supposaient que le détroit avait été formé il y a 4000 OU 7000 ans, tandis qu’un
archéologue avait proclamé en 1928 qu’il avait trouvé la preuve définitive que César
avait traverse la Manche en majeure partie à cheval; une île, nommée Ictis, aurait
été située entre le cap Gris-Nez et Douvres et de larges sables le long des c8tes françaises et anglaises auraient beaucoup obstrué Ie Pas-de-Calais. On supposait que
depuis 400 après Jésus-Christ ce détroit s’était élargi formidablement ei que des
catastrophes énormes Ie long des c8tes hollandaises en auraient été Ie résultat (voir
les §§ 25, 26).
Nous avons examiné les questions mentionnées ci-dessus et quelques autres
durant deux mois en 1934 et pendant quelques semaines en 1935.
I1 faut savoir gré aux autorités françaises, anglaises et belges qui ont assisté à
l’expédition.
Les pierres que nous avons recueillies pendant ces recherches ont été examinées par
et par Ie Dr. TH.REINHOLD,tous les deux de 1’Inspection GéoloIe Docteur P. TESCH
gique du Gouvernement; les grains de sable ont été classifìés par Ie Professeur Dr.
C. H. EDELMAN
de l’université de Wageningen et par ses aides (Voir la thhe du
Dr. J. A. BAAK:La Pétrographie Régionale dans la partie méridionale de la Mer du
Nord, février 1936).
CHAPITRE I.
Ej 2. Les recherches de l’,,Oceaan” compai-ées à quelques recherches étrangdres.

Comme les activités de l’,,Oceaan’’ sont plus OU moins différentes d’autres navires
explorateurs nous avons consacré un chapitre spécial à expíiquer son but et ses méthodes.
La plupart des pays situés autour de la Mer du Nord ont fait des mesurages de
courants. Nous mentionnons ceux de la Grande Bretagne, de I’Allemagne, du Danemark et de la Suède. Des échantillons du sous-sol de cette mer ont été décrits par
VAN MIERLO(1899), BORLEY(1923)et PRATJE (1931).DANGEARD
(1928)a décrit ie
(1931)
fond de la Manche. Parmi les recherches des c8tes les travaux de BRIQUET
et ceux du ,,Coast Erosion Board” de PAmérique (1933) sont hportants.
Les activités de l’,,Oceaa”’ renferment des mesurages de courants, le recueillement
d’échantillons de fond et l’examen de la c8te. Les instruments utilisés à bord du
navire sont décrits dans le chapitre VIII. Le but principal est la connaissance de
l’infhence des courants sur Ie fond et sur les c8tes.
La connaissance du mécanisme interne des marées est censée nécessaire pour
projeter des nouveaux travaux maritimes et on peut l’appeler essentielle pour la conservation d’un pays à c8tes faibles qui émerge à peine au-dessus du niveau de la mer.
Les explorations du Waterstaat ont été commencé en 1930 avec trok navires de
30 tonnes environ pour l’examen des bras de mer et des fleuves, et avec l’,,Oceaa”’
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(400 tonnes) pour l’exploration de la mer côtière. Ces recherches ont rapport à l’hydrographie, à l’histoire et à la géologie, mais elles som surtout hydrauliques. Les Russes
qui ont aussi commencé une investigation de leur mers côtières pour le meme but,
l’appellent ,,Ie hydrogeologie’’. Toutes les expérimentations dans les laboratoires
hydrauliques doivent être basés sur des irivestigations en nature. Dans l’autre cas
elles peuvent être inutiles OU même dangereuses.
3. Méthoàes.
Des recherches comme celles décrites ci-dessus doivent renfermer:
A. Des mesurages dz’rects avec des instruments sûrs. On ne peut pas tout mesurer
avec ces instruments; à peu près 10y0 des marées (marées de tempête) ne peuvent
pas être mesurées de cette manière, Aussi ne peut on pas atteindre la couche la plus
basse d’une épaisseur de 10 cm environ, tandis que le temps est réduit à quelques
mades à chaque point de mesurage.
B. Des M e s obtenues avec des appareils auto-enrega’streurs. La combinaison
de A et B donne les progrès dans les 4 dimensions: longueur, largeur, profondeur
et temps.
C. Des sondages périodiqws. Ceux-ci donnent les résultats des courants et
des autres forces, mesurés par les méthodes A et B. La difficuité que le déplacement de
sable dans les couches les plus basses d’une épaisseur de 10 cm,ne peut pas être
mesuré par les appareils, est partiellement éliminée par C, parce que des quantités
plus absolues de déplacement de sable peuvqnt être obtenues par sondage. Les recherches des mouvements de l’eau et du sable dans les 10 cm les plus bas est un travail
de laboratoire. Au laboratoire de Delft on s’occupe de Ce detail.
D. ,,Le film”. On veut dire par cela la composition d’une série de cartes
anciennes et récentes, toutes de la même echelle et se rapportant au m h e niveau
(ie niveau moyen de la mer = le niveau au-dessus duquel les aires des courbes de
la marde sont aussi grandes que celles au-dessous de ce niveau). Le film prolonge
l’axe du temps à un siècle environ (dès 1800) et cela est encore trop court. Les changements lents du fond et des côtes qui échappent à l’attention quand on se sert des
méthodes A, B et C, sont enregistrés ici.

$ 4. Quelques points de vue pratiques.

Le manque de connaissance est coûteux et ne satisfait pas, surtout quand celà
concerne les travaux maritimes. I1 ne faut pas construire un lieu de débarquement
sur la rive d’un chenal qui a la coutume de déplacer son lit, l’entrée d’un port ne doit
pas être construite dans des parties boueuses d’un fleuve et i1 faut examiner spécialement des eaux saumiitres, parce qu’elles sont très trompeuses pour toutes sortes de
travaux.
L’eau chargée de Se1 OU de vase est plus lourde que l’eau claire et ces différences
en poids spécifique sont les causes des courants anormaux du fond qui peuvent avoir
beaucoup de vigueur. Que les courants aient des capacités d’écurage, cela est un
avantage douteux, parce que des mouvements de sable signifient souvent un dépôt
de ce sable sur des surfaces, oh cela n’est pas du tout désiré. Les meilleurs chenaux
sont ceux, oh i1 n’existe pas de transport de matières. Pour le reste i1 ne faut pas donner
de règles générales, parce que chaque régian possède son propre régime, ses propres
eau, ses propres sables et vases et sa prapre coníïguration du sol.
En général i1 est utile de parler de ,,cOurants de sable”, 11s suivent souvent les
courants résiduels de I’eau près du fond. D e s l’estuaire du Rhin et de la Meuee deux
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sortes de sable sont déposées: le sable de rivihes venant du pays d’amont et le
sable marin qui se propage dans la direction opposée avec ”le courant de fond”,
qui est très fort dans un chenal comme Ie ,,Rotterdamsche Waterweg”, Autrefois
le sable de rivière nous causait beaucoup de difficultés parcequ’il élevait toujours les fonds
des fleuves. En conséquence on devait renforcer les digues, mais malgré cela des calamités étaient fréquentes (presque chaque année). La difficulté fondamentale fut
que la capacité de transport du Rhin et de la Meuse diminue là où ils approchent de
la mer. Les projets d’amélioration faits au Igième siècle, et exécutés seulement en
partie, étaient très fastueux. Leur but était d’accélérer le courant de sable fluvial,
de sorte que ce sable ptit être déposé dans la mer, mais en tant que nos recherches
actuelles ont révélé, i1 n’existe pas de possibilité d’obtenir ce résultat. L’eau de la mer
relativement lourde prend dans les embouchures des rivières un modèle cunéiforme,
que les sables de rivière ne peuvent pas dépasser.
Depuis l’invention de puissantes dragueuses, les difficultés causées par le sable
fluvial ont diminué. A present on peut même vendre ce sable avec profit aux usines
de beton, de sorte que quelques personnes désirent que les rivières en apportent
davantage.
La quantité totale de vase que Ie Rhin emporte de 1’Allemagne a été mesurée
et se monte à z 600 o00 ma par an (Chiffre moyen pour 16 ans). La Meuse emporte
chaque année 610 o00 ms de vase environ. On peut y ajouter I o00 o00 ma de sable
pour le Rhin et quelques centaines de mille ms de sable pour la Meuse.
Le sable de mer et la vase de mer ont eu beaucoup d’iníìuence sur la formation
des sols hollandais et flamands. Les ports de ces provinces en étaient obstrués. A la
question si nos ports modernes sont en stîreté dans un avenir lointain peut être répondu
en fixant l’attention sur les dragueuses modernes, avec lesquelles on peut forcer la
nature dans presque toutes les directions. L’économie reste pourtant un facteur
puissant. I1 faut coopérer avec les forces de la nature au iieu de les combattre.
Le sable de mer pénètre tout près du fond des embouchures de rivière, parce
qu’un courant résiduel s’y trouve qui va en amont. Ce gain de flot est causé par une
sorte de rotation à axe horizontal (fig. 4).
Rotterdam est située favorablement dans une région que le courant de sable
de la mer ne peut pas atteindre. La situation aurait été encore meiíleure si la ville
était bâtie 10 lieues plus loin vers l’est, parceque le sable de mer veut s’amonceler
dans cette direction. On pourrait avoir supposé que l’augmentation de 30 %, d’eau
fraîche effluant du ,,RotterdamSche Waterweg” des 1917 aurait réussi à pousser
l’eau salée quelques kilomètres vers la mer, mais cela n’est pas ainsi. A marée
haute la langue du coin d’eau salée se trouve souvent au-delà de R0tterdam.I) Les
sédiments marins étant si importants qu’il était nécessaire d’examiner ia source
supposée dans le Pas-de-Calais.
CHAPITRE 11.

Le déplacement de matériaux par Ie Pas-de-CalaM.

L’ ,,Oceaan” fut occupé dans le Pas-de-Calais du 12 juin au 13 août 1934 et pendant
quelques semaines aux mois d’avriì et de juin 1935. Le temps était favorable. La
figure 6 représente un modèle d’un graphique quotidien des enregistrements.
1) L’eau du Rhin et de la Meuse ne coule as dans les bras de mer zéelandaise; la branche
la plus méridionale du Rhin et de la Meuse est e Harinpiiet, qui porte 50 % de l’eau du Rhin
à la mer. Le ,,RotterdamSche Waterweg” porte 40 %.
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$ 6. Bnregistrements directs de transport de sable.

Nous avons fait pendant 31 marées différentes environ go0 enregistrements de
transport de sable et nous n’avons pas PU trouver de sable dans l’eau excepté aux
lieux OU nous avons rencontré un fond de sable. Ainsi nous avons trouvé 0,2z cm3
pendant le maximum du flux et 438 cmspendant le maximum du jusant par minute
et par dm carré au nord-est du Cap Gris Ne8 sur la pente du Banc à la ligne. On peut
compter cela à 60 m3 par an pour le flot et IOO m3 par an pour le jusant si une largeur
d’un ltm est observeé. Le déplacement total dans l’alignement Gris Nez- South Foreland est 1600 m3 par an pour le flor et 1000m3pour le jusant. Nous avons PU mesurer
sur le Varne un transport de sable; sur les autres bancs voisins nous n’avons pas faits
des enregistrements, parce que les circonstances y étaient les mêmes et les grandes
ondulations du fond montraient clairement que quelque mouvement de sable se
présentait sur tous les bancs.
Alors le résultat le plus important de nps recherches c’est que nous n’avons pas
PU trouver un déplacement de sable de quelque importance dans l’alignement du
Gris Nez-Douvres.
Une autre preuve qu’il n’y avait pas de sable dans l’eau entre le Gris Nez et
Douvres est que même pendant l’absence des courants i1 n’y avait pas de sable sur la
surface des pierres OU sur celles des plantes et des animaux fixés sur elles.
D’autres observations qui seront décrites plus tard, indiquent que même par un
temps de tempête i1 n’y a presque pas de sable traversant le Pas-de-Calais.
Près de Calais un chenal de jusant et un chenal de flot sont examinés pour vérifier
notre théorie que les premiers possèdent plus de transport de sable pendant le reflux
que pendant le flux, tandis que dans les chenaux de flot le sable est transporté principalement dans la direction du flot (figures 7 et 8).
§ 7. Transport de vase.

Cela n’est pas examiné profondément, parce que quelques mesurages français,
à qui on peut se conñer, étaient utiles et parce que l’eau dans le Pas-de-Calais, d’après
nos points de vue, était t r b claire (l’eau de l’embouchure de 1’Escaut contient

normalement

170
-unités de volume de vase). On pouvait voir quelque trouble
I O00 O00

près des côtes françaises et anglaises, mais même cela était beaucoup moins que près
6
des côtes liollandaises. PLOIXavait trouvé pour l’eau de Boulogne -- unités
I O00 O00

de volume de vase et nous y avons trouv4 le même nombre environ. Quoique ce
chiffre soit petit, en le multipliant avec la quantité annuelle d’eau qui va dans la
direction nord-est, on peut obtenir un total d‘un OU I& million de m3 de vase. Ce
chiffre est pourtant bas, si on le compare aux quantités énormes de vase flottant dans
l’eau de la Mer du Nord.
I1 est difficile de voir une différence exacte entre la vase et le sable? parce que la
plupart des grains de vase et de siable sont des grains de quartz. Nous avons appel6
sable, des grains qui sont plus grands que 20 microns. Ploix avait trouvé quelque
sable dans l’eau de surface au large de Boulogne. Nous ne l’avons pas trouvé, mais
i1 est possible que Ploix ait appel6 du sable des matériaux encore plus petits que
zo microns. La possibilité existe aussi qu’on ait pris des petites mottes de vase desséchées pour du sable. Du reste il faut admettre que des grains de sable égarés peuvent
être trouvés quelquefois remarquablement loin du fond OU des côtes.
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§ 8. Echantillons du fond.

I

’

I

Nous avons recueilli 300 échantillons environ, dont quelques-uns sont représentés
dans la figure 9. La topographie du fond est claire et simple; des rochers et des pierres
dans les parties profondes et du sable sur les bancs. Les cartes hydrographiques de
cette région montrent trop de sable, ce qui peut être causé par le fait que f’instrument
usé, un plomb graissé, ne peut pas prendre des pierres.
I1 semblait que les bancs sont des amas de sable, reposant sur un fond pierreux
assez plat. On rencontrait presque toujours un changement de rocher en sable, dès que
les pentes des bancs fùrent enregistrées sur le sondeur à l’écho. On doit considérer les
Gardes-Quenocs comme des restes d’érosion, ce qui veut dire que leur surface est
pierreuse et balayée par les courants. Les bancs de sable: Varne, Colbart et Baas ont
une apparence tout à fait differente de celle des Quenocs.
RENAUD(1890) prétend que Ie Colbart et le Varne sont couverts de sable, de
gravier et de pierre. Cela n’est pas vrai pour le Varne et pour la partie septentrionale
du Colbart, que nous avons examinée. 11sne sont couverts que du sable. Ensuite RENAUD
suppose que ces bancs possèdent des ossatures de roche dure. Cela n’est pas probable,
parce que nous n’avons jamais rencontré ces roches à la surface. Si quelque point
rocheux aurait été à la surface, notre appareil de sondage par l’écho I’aurait indiquée
même sans que nous eussions besoin de recueillir des échantillons, parce qu’un fond
rocheux a un aspect différent de celui d’un fond de sable. Nous n’avons trouvé rien
que des formations de sable régulières sur les bancs examinés, et dans nos échantillons
nous n’avons jamais réussi à attraper une pierre au-dessus du niveau de la surface
pierreuse sur laquelle les bancs semblent être situés. Le forage que RENAUD
et LAROUSSE ont exécuté, n’allait pas plus loin que I OU 2 dm. L’assertion de RENAUDqu’on
trouve entre le Varne et Ie COLBART
des sédiments alluviaux, peut être vrai en partie,
parce que des pierres assez petites (grosseur d’une pomme, d’une noix) s’y trouveni.
I1 est possible que par des tempêtes très violentes ces pierres puissent être remuées
quelque peu et qu’on peut les appeler alluviales pour cette raison (fig. 7).
On peut trouver quelques pierres graniteuses et quelques cailloux de rivage
(1899)~
(montrant des tâches produites par des chocs) sur le fond de la Manche. HALLEZ
G. DUBOIS(1923)’ DANGEARD
(1928) et BRIqUET (1931) croient qu’ils sont transportés des côtes par des glaces flottantes pendant des périodes glaciaires (figure 11).
Transport recent de graviw.
DANGEARD
admet la possibilité d’un mouvement (retournement) à chaque made
de pierres plus petites qu’une pomme OU qu’une noix par des courants de 6 OU 7 noeuds
(des courants de surface). Dans le Pas-de-Calais des vitesses de surface de 3 OU 4 noeuds
seulement se présentent. Dangeard tire sa conclusion du fait que quelques-unes de
cettes pierres sont couvertes entièrement d’algues calcaires (pg. 46). Si en effet quelque
brusque déplacement avait eu lieu cette végétation aurait reçu queique dommage
perceptible. Le courant tournait-i1 la pierre OU doit-on l’attribuer aux astéries OU
aux homards? Le fond y regorge de toutes sortes d’êtres vivants. Si les courants
sont en effet la cause d’une végétation sur toutes les faces des petites pierres, cela
n’est pourtant pas une preuve que de pierres plus petites se déplacent en effet, parce
qu’il existe entre les pierres des grands trous, dans lesquels une petite pierre doit
être arrêtée dès qu’elle commence à roder.
Nous n’avons jamais trouvé aucune petite pierre dans nos instruments pour
recueiUir des échantillons d’eau, même pendant les courants les plus vites. En outre
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ces courants n’auraient pas été capables de remuer des grains plus lourds que du sable
normal (+ 500 microns) OU, avec le concours de l’agitation causée par des ondes en
30 m d’eau peut-être des pierres de la dimension d’un pois OU d’une fève tout au plus.
Cek ne conteste pas Ie point de Vue de Dangeard qu’il a exprimé dans ses descriptions
de quelques sédiments récents du fond de la Manche (p.p. 195, 196 de son oeuvre).
Si vraiment quelque mouvement de ces petites matières se présente dans le Pas-deCalais, dépend de l’existence de ces matières. I1 y existe à peine de matières si fines
à la surface du fond. On peut trouver du sable et des petites pierres dans les couches
basses OU dans les trous du fond, mais là Ie courant ne peut pas les atteindre, Les
pierres de la surface portaient invariablement de bios de différentes sortes. Les pierres
qui se trouvaient dans les couches plus basses ne montraient naturellement pas cette
végétation.
Quoiqu’il puisse se présenter quelque déplacement de gravier fin entre le Varne
et le Colbart, comme nous l’avons déjà mentionné, ce gravier même était couvert de
plantes, d’algues etc. non seulement pendant les étés de 1934et 1935, mais aussi après
les tempêtes au printemps de 1935. Nous n’avons pas PU trouver aucun signe de déplacement OU retournement récent dans le Pas-de-Calais au début du mois d’avril1935.
Excepté sur les bancs de sable Ie fond doit être considéré comme ,,balayé”. Cette
expression veut dire que des matières ténues d’une certaine dimension ont été remuées.
La dimension des pierres les plus petites, trouvées à la surface du fond, n’est pas une
mesure pour la force des courants récents. I1 est possible que les petites pierres aient
été remuées i1 y a longtemps par des courants plus forts d’auparavant. A quelques
endroits dans l’eau profonde, le fond montre des différences de profondeur de 15 m à
une distance horizontale de 50 m. Les grands rochers nus se montrent ici à la surface
du fond. L’appareil de sondage par l’écho s’est trouvé être un bon indicateur des
formes du fond et dans ces formes on pouvait voir clairement la nature du fond
(sablonneux, pierreux, rocheux).
HALLEZ
et DANGEARD
supposaient que les fonds du Détroit ,,sont en voie de surcreusement tourbillonnaire, et qu’il s’y f0rril.e des entonnoirs” parce qu’ils trouvaient
à quelques places des profondeurs plus grande que celles indiquées aux cartes maritimes. Les courants du Détroit ne sont pas assez forts pour cela et les profondeurs
y sont assez variée pour trouver des differences de quelques mètres au ,,même”
endroit. Le sondeur par l’écho Ie prouve.
On doit tirer la conclusion générale que le fond du Pas-de-Calais ne peut pas
être écuré perceptiblement par des courants existants. Des animaux (moules) attaquent
Ie calcaire mou en quelques endroits et par cela la profondeur peut augmenter un tout
petit peu.
10.

Courants des alluvions le long de la côte.

Le courant des alluvions Ie long de la c8te du Kent était autrefois plus grand
qu’à présent, parce que les jetées de Fokestone et de Douvres l’interceptent
maintenant presque entièrement. Le long de la ,cate de fer”, au sud du Gris-Nez,
Ie courant des alluvions se propage dans la direction du sud (Briquet a dtî mettre les
flèches dans la figure 94 de son oeuvre (notre fig. 12)dans la ligne de la c8te et non
dans l’eau de la Manche, comme cette eau a un courant r8siduel nord-est). A Pest du
Blanc-Nez les matières du littoral se propagent vers l’est. La couche de sable sur la
plage du Blanc-Nez est très mince, OU tout à fait absente, tandis qu’il n’existe pas de
sable au Gris-Nez. I1 est important de noter qu’aucun courant des alluvions c8tières
ne dkpasse la saillie du Gris-Nez, ni dans l’une, ni dans l’autre direction.
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CHAPITRE 111.

Les courants dans le Pas-de- Calais.
$

11.

Paraboles de courant.

Les diagrammes de courant à un certain moment dans quelque verticale, aiiant
de la surface jusqu’au fond, sont appelés ici des paraboles de courant. Le point le plus
bas dans lequel les courants étaient mesurés régulierement (enregistrés d’une manikre
non interrompue) était à 0,15 m au-dessus du fond,
Un miilier de paraboles-de-courant mesurées, dont ii y en a zoo qui sont prises
dans Ie Pas-de-Calais et Ie reste dans les bras de mer hollandais montrent généralement:
I’. Le courant Ie plus rapide se présente à la surface (vJ;
2”. Les courants de fond (vf) sont beaucoup moins vites que les courants de
surface;

3”. Le diagramme des courants dans un vertical peut être assimilé à une parabole de la 51bmepuissance: v = a p
h (plutBt 5,3 au lieu de 5);
4”. Si des différences de poids spécifique se présentent dans les couches de la
verticale, les paraboles de courant prennent des formes anorrnales (fig. 13).
Dans les parties hollandaises du Rhin et de la Meuse des paraboles de la 61hmc
à la loiemepuissance sont habituelles.
L’avantage de la formule v = a p
h c’est sa simplicité, la vitesse moyenne,
5 v,, est trouvée à 44 h au-dessus du fond. La vitesse à 1 m au-dessus du fond
v, = 6
est v, = a.
NOSenregistrements ne sont pas d’accord avec les idées de quelques explora1855, PLOIX1875); les courants prks du fond du Pasteurs précédents, (GAUSSIN
de-Calais ne sont pas aussi forts que ceux à la surface.
L’explication de la forme de parabole peut être exposée ainsi: Le frottement
fait que la couche tout pres du fond ne se remue pas et que l’influence du fond se
manifeste moins intensivement à mesure que la distance jusqu’au fond augmente.
L’aire hachée de la fig. 17 peut être appelée l’aire de vitesse perdue par Ie frottement.
L’inñuence du fond se propage surtout par la turbulence dans les couches plus
élevées.
§

12.

L’injluence des courants de fond sur le transport de sable.

On a exagéré souvent l’influence des courants. Une faute générale est l’omission
d’un chiffre de hauteur au-dessus du fond pour les courants considérés. I1 va sans
dire que des courants de I mlsec. peuvent déplacer quelque sable, lorsque leur hauteur
au-dessus du fond n’est que de O,IO m, mais on ne devrait rien dire si cette vitesse
se présente à plusieurs mètres éloignés du fond.
Selon nos mesurages un courant de I mjsec. environ (à 4 1 5 m au-dessus du fond)
peut déplacer une petite quantité de sable de 4 5 mm diamètre et un courant de
0,75 mjsec. peut déplacer la même quantité de sable de 4 2 5 à o,zo mm Ce sont ià
des courants de fond mesurés à 4 1 5 m au-dessus du fond (fig. 18, zo).
De grandes irrégularités locales se manifestent. La turbulence, l’action des flots,
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la présence de la vase dans le fond, etc. iníiuencent beaucoup les ,,vitesses critiques”.
Une formule générale ne peut pas &re donnée.
La quantité de sable dans un échantillon d‘eau recueilIi à O,IO m au-dessus du
fond peut augmenter de la 3iemeOU gBmepuissance de la vitesse. Nous avons trouvé
dans le nord de la Hollande les quantités de sable flottant dans des échantillons,
recueillis à 0’10, 430, 0’50 et 470 m au-dessus du fond en proportion de 100:54:
35: 28, mais cela peut varier excessivement.
Le sable peut commencer à rouler avec des vitesses assez petites. Du sable de
4 mm peut se mettre à remuer avec des courants de 430 à 450 mlsec. (mesurés
à 4 1 5 m au-dessus du fond).
La grosseur des grains de sable flottant diminue avec la distance du fond. A une
hauteur de O,IO m au-dessus du fond on trouve déjà une plus petite grosseur de sable
qu’au fond, Ce résultat cause l’assortiment des sables. La grosseur du sable flottant
donne un chiffre pour la force de la turbulence.

f3

13, Le diagramme de réductaon.

La marée verticale comme enregistrée sur le marégraphe à Douvres était comparée à la marée horizontale à bord du bateau-phare Varne (Dr. CARRUTHERS).
Nous
avons obtenu les résultats suivants:
marée verticale
courants
140
152
(vive eau)
I00
I00
(marée normale)
60
48
(morte eau).
Au lieu de ces chiffres on peut user la formule V = 1,7,1/Z dans laquelle
A, l’ampiitude de la marée à Douvres, est exprimé dans des pieds anglais et V en
pourcents.
§ 14, Les cartes de courants.

Elles indiquent les courants normaux (réduits aux marées normales avec le diagramme de réduction) pour v., vr, et v,. Les lignes des phases (lignes cotidales) de
la marée horizontale et celles de la marée verticale ont des formes plus OU moins
paraboliques, dont les sommets sont vers le sud. Elles se meuvent du sud au nord.
Nous avons trouvé que les amplitudes des marées M2et S, sont:
phase compar6e

.. .. . .. .. .. ..
. .....
. ~..... .. ..

Boulogne
Douvres
.
Gris-Nez
Banc de Varne
Caiais . .
I

-

6 min.
0

I,

amplitude

phase comparbe

-

z minutes

+
++ 184
0
0

,,
,,
,,
,,

Les marées verticales au banc de Varne et au Gris-Nez ont 6th enregistrées en
double avec les instruments représentés dans la figure 125 et comparées aux courbes
de marée simultanées de Boulogne, Douvres et Caiais.
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5 15. L’écoulement total.
Le profil du Détroit dans l’alignement South-Foreland-Gris-Nez,
(tous les
deux des phares) fut divisé en plusieurs parties et les vitesses réduites (normales) v,
furent prises à chaque heure. Les vecteurs de vitesse se trouvant perpendiculairement
sur cet alignement furent multipliés par les différentes parties du profil, tandis que
le niveau changeant de l’eau y était compté. La masse d’eau totale pour chaque heure
fut enregistrée graphiquement (fig. 32), le résultat était que l’écoulement du flot se
trouva ?tre de 19146o00 o00 ms par marée et l’écoulement du jusant de 16go7 o00 000.
Cela donne un courant résiduel se propageant dans la direction nord-est de
2 239 o00 o00 m3 par periode de 12~25’
pendant des marées normales.
§ 16. Les roses des courants.

Comme les cates sont proches les roses des courants sont plates. Nous réfutons
de l’influence des courants de rotation sur la formation des bancs
la théorie de PLOCQ
flamands parce que les vitesses perpendiculaires aux cates sont si faibles, qu’elles
ne peuvent pas transporter du sable.
$ 17. Les maxima de courant.

Les données indiqueés dans les figures 7 et 8 ont été réduites à des conditions de
marée normale. On peut compter que les courants de fond normaux ( v ~=, ~4 3~5 à
0,60 cmlsec.) sont capables de remuer quelque sable.

5

IS. Gomparaison de donndes de courant.

Les données de l’Atlas du ,,DeutSche Seewarte” et les mesurages de PLOCQ
correspondent plus OU moins avec les natres. Les chiffres de HELDTpour les vitesses
de surface au bateau-phare de Sandettié sont importants, ainsi que ceux de CARRUTHERS pour les vitesses au bateau-phare du Varne. En réalité les sinusoïdes des
courants au bateau-phare de Sandettié ne peuvent pas ?tre angulaires; les petites
peuvent ?tre dues à de longs cables
marées prolongées sans aucun courant de HELDT
d’ancre du bateau-phare.
$ 19. Le courant réddueì dans Ie Pas-de-CalaiS.

D’après CARRUTHERS
le courant résiduel moyenne au bateau-phare du Varne à un
point 10m au-dessus de la surface était de I lieue 47 par marée. En 1935 il a publié
une nouvelle série de données, dans laquelle U aboutit à I lieue 65 par marée. On
peut attribuer cette différence à une différence d’enrégistrementde l’instrument, comme
les graphiques de réduction pour ces deux périodes le montraient également. Le
courant de marée moyen que Carruthers donne pour Ie Varne nous semble trop petit.
Au lieu de 42 cmlsec. nous y attendons à & 70 cm/sec.
On peut comparer le courant résiduel au Varne à ceux des bateaux-phares
holiandais: Noordhinder
Schouwenbank I,I~,Maas I , ~ O , Haaks 1,70, Terschellingerbank 1,41 lieues par marée.
Carruthers trouvait que le plus grand gain du flot au bateau-phare du Varne
était environ 10et le plus grand gain du jusant 6 1/2 lieues environ par marée. Supposant que le courant résiduel dans tous les points du profil du Détroit était Ie m?me
que celui à une profondeur de 10 m au bateau-phare du Varne, Carruthers calculait
un gain de flot de 3 800 o00 o00 ms par marée. Nous trouvons 2 239 o00 o00 m3,
mais i1 y faut ajouter quelques pourcents parce que nous avons mesuré pendant
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l’été. Alors nous aboutissons à un gain de flot de 2 400 o00 o00 ma par marée normale.
Les causes du gain de flot sont: la diflérence d’aire des profils pendant le flot (un
moyen de 1,41 luns) et pendant le jusant (un moyen de 1,29 lunz); le courant causé
par le vent qui est le plus rapide à la surface et peut-être négatif OU nul au fond, la
diffei.ence de pression atmosphérique et la différence de poids spéciíique de l’eau.
Nous avons examiné les changements périodiques dans les courants résiduels
en 1936, (Voir PAddition).
Le système des courants dans le Pas-ge-Calais est comparable à un système
dans une des bfircations dans le delta du Rhin et de Meuse OU dans les fleuves à marée
de la Zéelande, mais les circonstances sont 18 plus compliquées qu’au Pas-de-Calais,
quoiqu’ à une plus petite echelle.
CHAPITRE IV,
L’écurage dans le Pas-de-Calais.

s 20.

Des sondages de 1870 comparés d ceux de ~934.

Le capitaine RICHARDS
(1870) a fait des sondages pour le projet d’un tunnel dans
le profil entre le Gris-Nez et South-Foreland. Au 17 du mois de juillet 1934 nou8 avons
fait des sondages par Pécho dans Palignement des phares. Au moyen de signaux
lumineux donnés au Gris-Nez on pouvait tenir l’,,Oceaa”’ à une distance de moins
de 30 m de cet alignement. Les courbes de marée de Douvres, Boulogne, Gris-Nez
et Caiais servaient pour réduire les sondages au niveau moyen de la mer.
Nous avons fixé les niveaux moyens de la mer pour Boulogne, Calais, Gris-Nez
et Douvres pour la période de 14 juin jusqu’au début d’août 1934. Supposant que Ie
niveau moyen de la mer de ces 4 postes se trouvait dans le même plan horizonral nous
avons trouvé le zéro du maréomètre que:
à Douvres se trouvait à 2,68 m au dessous du niveau moyen de la mer,
tr Calais
,>
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Les niveaux anglais et français employés pour des cartes hydrographiques, sont:
2,54 m au-dessous du niveau moyen de la mer.
à Douvre
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Nous n’avons plus PU découvrir le niveiw que Richards a employé en 1870, alors
nous avons supposé que c’était le niveau moyen de basse mer à vive eau = 2,70 m audessous du niveau moyen de la mer (Douvres); 3,gO m au-dessous du niveau moyen
(Calais) et 4,go m au-dessous du niveau moyen (Boulogne). Le profil de RICHARDS
ne peut pas &re tres exact, de sorte que les différences trouvées entre ses sondages
et les natres ne peuvent pas 6tre employées comme un indicateur d’écurage OU d’envasement (voir fig. 38).
L’aire totale au-dessous du niveau moyen de la mer se trouvait &re en 1934:
I 366 400 mz.
I1 n’est pas probable que Ce chiffre change beaucoup pendant les premiers millénaires par Ccurage OU par envasement.

-
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§

21.

Sondages au banc du Varne.

Le capitaine BULLOCSa fait les premiers sondages de ce banc en 1848. Le Capitaine EVANS
les a répétés en 1875. Pour savoir si l’on pouvait krouver qiielqiie change223

ment de postion depuis ce temps nous avons fait deux sondages différents en employant
deux series différentes de points de la côte. Toutes les deux donnèrent les mêmes
résultats (fig. 41).
Avec le sondage de 1848nous n’avons trouvé que des différences négligeables. Une
comparaison avec Ie sondage de 1875 montre plus de différence, mais i1 est possible
que cela soit dû à quelque erreur dans les coordonnées de points sur la côte anglaise
faite en 1875. I1 parait que ce ne soient que des détails qui aient modifié depuis 1848.
Cela semble singulier, à cause du gain du flot et des transport positifs de sable sur Ie
dos du Varne. Dans § 28 j’ai avancé une theorie pour l’expliquer. Voir aussi 1’Addition.
CHAPITRE V.

L’Elargissement du Pas-de- Calak
§ 22. Manque de données exactes.

L’hydrographe français PLOIXa donné en 1876 neuf distances de points fixes
jusqu’au sommet des falaises Ie long de la côte française septentrionale. I1 nJa pourtant
pas donné de chiffres pour le Gris-Nez et pour le Blanc Nez. La ,,British Coast Erosion
Commission” (1906) a donné quelques renseignements sur la côte pres de Douvres,
mais peu de données exactes.
$ 23. Erosion des falaises mglaises.

La présence du phare romain à Douvres et les recherches archéologiques en cet
endroit prouvent que l’érosion des falaises pres de Douvres doit avoir été faible depuis
l’époque romaine. Ici l’inñuence des lames n’est pas si grande que des étrangers le
pensent quelque-fois. L’influence de la pluie et de la gelée sur les falaises peut être
remarquée dans la disparition de caractères, inscrits dans le calcaire, en 2 OU 3 ans
et dans la masse des décombres au pied des falaises. Un recul total des falaises du
South-Foreland de 8 à 15 m en 2000 ans me semble raisonnable. A l’est de St. Margaret
l’érosion est un peu plus grande.
$

24.

L’hosion des falaises françaises.

Gris-Nez ne recule presque pas du tout. Un dessin de 1838 représentant les
bâtiments et le phare du Gris-Nez est comparé à la situation actueile. I1 en résulte
que les couches d’argile superficielles du Gris-Nez ont reculé de & 4 mètres pendant
un siècle, mais que le recul des couches rocheuses est trop petit pour &re mesurable.
La vieille forteresse de Gris-Nez datant de 1544 est encore intacte. I1 faut que Briquet
ait commis ici une erreur, le coin septentrional ne manque pas. Près de Boulogne, Ie
phare romain (,,Oude man” OU tour d’Odre) construit par Caligula en l’an 39 après
Jésus-Christ et restauré par Charlemagne en 810, s’écroulaient en 1644, mais on dit
qu’on peut encore en trouver des débris sur les flancs des falaises. Ceci est douteux.
On peut comparer le recul du Blanc-Nez à celui du South-Foreland. Quelque erosion
d’importance se manifeste à Sangatte.
$

25.

Histoire.

La vieille île d’Ictis oh l’étain de Cornouailles était marchandé peut être identifiée
avec le ,,St. Michaels Mount”, Portus Itius avec Boulogne (Hable d’Isque) et Portus
1581). La
Ulteria avec Ambleteuse (Hable Teul, voir la carte de WAGHENAER,
distance la plus courte entre la France et l’Angleterre, mentionnée par César et par
d’autres Romains n’indique pas une érosion perceptible des cBtes.
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26. Des masses de sable supposbes obstrwnt Ie &Mtroit.

Dans ce paragraphe la théorie de HOLWERDA
est réfutée, parce que nous n’avons
pas PU trouver une seuie preuve dans les manuscrits romains mentionnés par cet
archéologue, ni dans d’autres.
$ 27. Des c6tes anciennes.

La théorie que Ie Détroit n’existe que depuis quelques milíénaires ne peut pas
être juste non plus, car on peut voir une ancienne iigne de rivage entre Wissant et
Gris-Nez. Selon Briquet la mer qui a formé ce rivage doit avoir eu un niveau de
15 m plus haut qu’à présent (OU le pays &ait plus bas alors) et cela ne peut avoir été
qu’il y a plusieurs dizaines OU peutêtre centaines de miiliers d’années. I1 semble
qu’après la formation de cette ligne côtière Ie Cap Blanc-Nez ait reculé de 3% km
environ.
CHAPITRE VI.

Le courant de sable Ie long des cbtes Jlarnandes et hollandaises.
$ 28. Formations de cowants altematifs dans le sable.

Dans ce paragraphe une théorie est avancée pour expliquer comment il est possible
que des bancs de sable comme Ie Varne, Ie Falls, le Colbart OU Ie Ruitingen ne changent
pas de place. I1 faut remarquer que les axes longitudinaux de ces bancs ont la direction
des courants principaux et que les formes sont en iigne de courants (streamlines fig. 69).
S’il existe beaucoup de sable sur le sol et si les courants sont d’une direction fixe, des
ondulations de sable peuvent être produites. Quand une couche dure se trouve
au-dessous et que la quantité de sable est petite, des courants d’une direction fixe
forment des barchanes (fig. 72).
Les courants alternatifs produisent aussi des ondulations de sable lorsqu’il y
a beaucoup de sable disponible. Mais quand une couche dure est balayée
partiellement (peu de sable) i1 n’y a pas de formation de barchanes, mais de dunes
,,seif” (dunes libyennes fig. 73). Celles-ci sont allongées, en forme de cigare, et se
trouvent parallèles à la direction du vent OU du courant. La tendance à emmagasiner
tout Ie sable disponible est évidente, parce que derrière ces amqs on peut trouver
les seuls endroits protégés de la région.
Les énormes ondulations de sable produites quand la couche dure n’est pas
nettoyée, sont plus OU moins perpendiculaires à la direction des courants. Si le
courant n’a qu’une seule direction le versant sous Ie vent est le plus abrupt (pente
naturelle); lorsqu’il y a deux courants de direction contraire, comme dans une mer
aux courants à marée, leur force relative sur Ie sol se manifeste dans les formes d’ondulations. S’ils sont d’une même force, des beíles formes symétriques se produisent
(fig. 74).
Les bancs de sable allongés, ,,seif”, ne s¢ manifestent pas seulement dans ia Mer
du Nord et dans la Manche, mais aussi dans Ie Détroit de Mallacca et peut-être aussi
ailieurs.
$ 29. Les formations de fiarabole des bancs Jlamands.

Les bancs flamands sont apparentes aux bancs ,,seif’’ (Varne, Colbart, etc.),
mais leurs formes ne sont pas si étroites et minces; un des flancs est Ie plus souvent
écurée et ils ne possèdent pas des couches dures à c8té d’eux. J’ai appel6 leur formation
ici: ,,formation de parabole”.

I

I4
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Si Ie vent souffle dans une zone de dunes, des dunes paraboliques sont formées,
ouvertes au vent et ,,fermées” du côté sous le vent. Si un courant tombedansune
masse de sable, Ie même effet se produic; quand Ie courant de jusant est Ie plus fort,
il en résulte une parabole de jusant (chenal de jusant) et lorsque le flot est Ie plus
fort, des chenaux de flot sont formés. Les bancs flamands montrent des chenaux
de jusant au nord et des chenaux de flor au sud pres de la côte (fig. 80). Le flot pousse
vers la droite (rotation de la terre) et i1 forme à la c8te des demi-paraboles. Celles-ci
sont des traits caractéristiques d’un transport de sable dans la direction du nord-est
le long de la côte flamande. Cependant ce transport n’est pas tres grand. Les chenaux
de jusant et les chenaux de flot essaient de s’évader les uns et les autres, parce que
tous les deux élèvent leurs propres barrières. Quelquefois un chenal a des seuils
aux deux bouts; il semble que ce soit Ie cas des chenaux qui sont condamnés à disparaître.
Quand les bancs paraboliques sont étirés de plus en plus la partie centrale OU
,,seuil” entre les deux bras peut disparaître par manque de sable et deux dunes ,,seif” en
peuvent résulter. Cela montre la relation entre des bancs ,,seif” et des bancs paraboliques
On peut se représenter ainsi la formation des bancs ,,Hinder” dans la mer du Nord.
BRIQUET
accepte que les bancs flamands ne consistent qu’en matériaux récents.
Cela peut être du sable, parce que nous n’avons PU apercevoir sur les diagrammes
de sondage aucune irrégularité dans la forme des flancs d’écurage qui pouvait être
causée par des couches d’argile OU de tourbe. Quelques chenaux près de la côte
peuvent être écurés dans l’argile.
Quelques géologues supposent que les bancs flamands sont des dunes littorales
noyées. Cela n’est pas probable, parce que les formes des bancs (la forme principale
aussi bien que la forme des détails) sont marines et non-terrestres. Néanmoins le
sable lui-même peut y avoir été déjà depuis longtemps et même au-dessus d’un ancien
niveau de mer. I1 n’est pas nécessaire de supposer que Ie sable y soit porté du fond de
la Mer du Nord par des courants récents.
La plupart des bancs flamands possèdent des grandes ondulations régulières sur
leurs crêtes, excepté ceux qui sont près de la côte. Les chenaux entre les bancs ne
possèdent pas ces ondulations.
$ 30. Changements dans les bancs jlamands aux siècles derniers.

I1 existe de vieilles cartes hollandaises du 16ième siècle et postérieures. Celles
dit, qu’il peut mieux reconstruire les
d’avant 1800 ne sont pas exactes. WARNSINCK
batailles de De Ruijter et de Tromp, au moyen des cartes hydrographiques modernes
qu’avec celles du temps o t ces batailles étaient livrées. Les vieux manuels marins
hollandais donnent aussi quelques renseignements. Un de ces renseignements est
que pendant basse mer à vive eau les parties les plus élevées (appelées ,,polders”, ce
qui veut dire ,,des régions sèches OU hautes”) des bancs au large de Dunkerque emergeaient. Comme cela n’est plus Ie cas à present, on pourrait en tirer la conclusion
qu’il y a eu un abaissement des parties les plus élevées de ces bancs.
Les résultats des sondages hydrographiques dès 1797 sont données dans les
figures 84-87; ils ont été recueillis d’un vieux document des Ponts et Chaussées
que Mr. BROQUAIRE,
ingenieur principal des Ponts et Chaussées
français par PLOCQ,
à Dunkerque nous a si aimablement prêté. Nous les avons tracés à une seule échelle,
tandis que Ie niveau moyen de la mer était employé pour tous ces figures excepté
la première. Elles ne montrent que des changements minimes depuis 1800.
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dans l’embouchure de I’Escaut.
Depuis la frontière franco-belge jusqu’a l’île de Walcheren on trouve beaucoup
de vase dans le sol sous-marin. La quantité de vase portée dans l’eau près de VlissingenZeebrugge est tres grande (330 mgr/litre est la quantité moyenne de plusieurs centaines
d’échantiilons d’eau de surface recueillis ici). Superficiellement le sol marin peut être
considéré comme de la vase pure mais en réaUté i1 contient 10à 50 % OU plus de sable.
Les limites de ce district de vase ne sont pas distinctes. La carte de VANMIERLO
est
plus OU moins exacte, mais l’idée que le sol du Wielingen consiste en sable n’est pas
juste, parce qu’il est tres vaseux. I1 n’y a qu’un petit transport de sable dans cette
région de vase, de sorte que le sable des bancs flamands n’enrichit pas beaucoup les
c8tes hollandaises. Sur la côte belge une zone tres étroite de sable se trouve la, où
les flots se brisent sur la plage. Natureilemeqt la vase y était impossible, OU bien eile
y a été éloignée depuis longtemps.
D’où vient cette vase? I1 semble probable qu’elle est autochtone et d’origine
ancienne. Autrefois PEscaut avait son embouchure au nord de Pile de Walcheren;
l’embouchure entre Walcheren et la Flandre est plus récente. Des diatomées trouvées
dans cette boue prouvent qu’elles ont v6cu dans de l’eau saumâtre et on trouve des
coquilles et des cailloux eocènes dans ia vase OU pres d’eile,
VANMIERLO
croit que la vase de l’embouchure de 1’Escaut est un dép8t alluvial
emporté de la mer du Nord par une convergence de courants marins actuels. Pour
autant que nous I’avons exploré cela n’est pas probable.
On ne peut pas admettre en génértd une corrélation entre des courants de fond et
la dimension des matières au fond. De grandes vitesses peuvent exister au-dessus
d’un sol mou aussi bien qu’au dessus d’un sol rocheux. Les courants dans l’embouchure
de 1’Escaut sont aussi forts que ceux dans le Pas-de-Calais.
§ 31. La uégion des oases

$

32.

Le mouvement du sable Ie long des câtes hollandaises.

Le courant de sable le long du iittoral hollandais produit par les vagues et le
courant de sable au fond de la mer sont les deux qui transportent le sable vers le nord-est.
La façon de transportation de ces deux est différente, mais ils coopèrent et le premier
peut emprunter quelques matibres au dernier et vice-versa; cela dépend entre autres
de la direction du vent.
Des sondages exacts et souvent répétés sont la seule manière de se renseigner
sur les changements des isobathes. Les iignes jusqu’à une profondeur de 15 m audessous du niveau moyen de la mer restent plus OU moins parallèles à la c8te entre
Hoek van Holland et Helder. Les isobathes plus profondes sont d’une forme irrégulière.
Quand on fait un proíii de la côte entre Hoek van Holland et Helder, on rencontre
d’abord deux à quatre ondulations (bancs) littorales. Elles se trouvent paralièles à
la côte, les pentes abruptes tournees vers la plage. Alors une partie piate suit, tandis
que plus au large on rencontre des grandes ondulations tres régulières a u pentes
abruptes tournees vers le nord-est. Leur direction est dors perpendiculaire 8 la c8te.
La quantité de sable qui se propage dans la direction du nord Ie long de la c8te hollandaise ne peut pas être tres grande, mais eUe existe sans doute.
Des cartes du 171bmesiècle montrent wois bancs entre Zandvoort et Egmond
(fig. go) qui ont disparu. La forme de ces bancs était demi-parabolique, la même
forme alors qu’on trouve sur les c8tes flamandes et qui est un bon signe d’un déplacement du sable littoral dans la direction septentrionale, se joignant à un courant
du sable marin dans le même sens.
Les isobathes de 9 et 13 mbtres s’approchaient de la c8te pr&sd’IJmuiden pendant
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la période depuis 1859. Les rides et les irrégularités y changeaient 200 m dans la
direction du nord en 32 ans.
Le long des parties septentrionales des côtes hollandaises ily a plus de déplacement
de sable que Ie long des parties méridionales, le résultat en est un approfondissement
général (appauvrissement) des côtes hollandaises.
Les passages entre les îles frisonnes possèdent des deltas sous-marins, fonctionnant
comme des accumulateurs électriques. De l’ouest du sable s’y ajoute, tandis que de
temps en temps une grande quantité de sable (déchargement) échappe vers l’est.
Ce sable voyage dans la direction de l’est le long de la côte et enrichit le delta sousmarin prochain, etc. (fig. 91). Ces deltas sous-marins appauvrissent aussi. Pendant
une période de IOO ans le delta sous-marin du ,,We” a perdu par exemple 50 o00 o00
ms de sable, tandis qu’un même chiffre peut être ajouté à cause de l’élévation du
niveau de la mer. La profondeur moyenne augmentait de 7,60 m en 1831 jusqu’à
8,zo en 1930.
CHAPITRE VII.
Les inJuences sur les formes de la c8te hollandaìse.
33. La c6te hollandahe considérde comme une partie d’une c6te de bam‘ère OU d’une côte à lidos.

Des côtes de barrière OU des côtes à lidos se présentent en plusieurs endroits et
en grandes longueurs. L’opinion de JOHNSON est que ces côtes se manifestent engénéral
constate simpkment que des côtes à lidos
dans des pays qui émergent. De MARTONNE
sont les bords de pays plats. C’est le point de vue le plus évident parce que notre pays
n’émerge pas. On peut encore mieux considérer notre côte comme une conséquence
de l’abondance de sable de la Mer du Nord. Une barrière de lido présuppose du sable
et elle peut se fomer sous I’influence de I’action des flots et des courants marins sur un
fond sablomeux à petite inclinaison. On a abandonné tout à fait la théorie déclarant
que la zone de dunes était formée là, oÙ les eaux fiuviales et les eaux marines se rencontraient, tandis que le point de vue que notre rangée de dunes doit être considérée
comme une langue de terre accrûe des sables français dans une direction nord-est du
Blanc-Nez ne semble pas non plus être tout à fait vrai.
La différence entre des côtes à langues de sable (côtes à limans, haffen) et les
côtes de barrière (côtes à lidos) est celle-ci. Les langues (pouliers) s’accroissent d’une
manière horizontale à partir d’un point fixe (cap) dans de l’eau profonde. Des barrières
s’accroissent essentiellement d’une manière verticale au bord d‘une côte plate et
sablonneuse. Les premières se présentent le long des pays accident65 à côtes peu
résistantes oh l’érosion produit le sable (OU les cailloux), les dernières sont accumulées
au large de la côte originale et elles sont formées de sable marin. I1 n’existe pourtant
pas de côtes A lidos pures, qui s’accroissent d’une manière verticale, parce qu’au
moment même de leur formation des courants de matières littorales se forment et
des langues sont formées derrière chaque île nouvelle. I1 y a beaucoup de côtes à
limans pures dans le monde, mais des côtes à lidos pures sont rares. Des passes entre
des fles minces sont caractéristiques pour des côtes à lido. Ces passes possèdent des
deltas sousmarins qui jouent une rôle protecteur pour la côte.
On peut considérer la côte hollandaise comme une côte à lidos (OU côte de barrière) possédant quelques qualités d’une côte à limans. Une des particularités de cette
côte c’est que la colline diluviale de Texel est prise comme un point fixe (OUcap) dans
le système des côtes. I1 semble qu’autrefois l’île diluviale de Wieringen a été une partie
substantielle de la côte comme on peut l’apprendre de l’aspect des anciennes rides de
plage. Des points substantiels sont naturellement des caracteristiques d’une côte à
limans (voir la fig. 109).
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$ 34. Injwnce des marées sur les passafes (paus) dans des câtes à lidos.

Les passages entre les !les d’une còte R lido sont les plus profonds dans Ie col formé
entre elles, parce que les sables venant Ie long de la côte tâchent de rendre les passages
aussi étroits que possibles. Les passages sont plus grands en proportion de la dimension
du bassin intérieur, qui doit être rempli et vidé deux fois par jour. C‘est pourquoi la
longueur des îles voisines a une infiuence svr la dimension des passages.
D’un c6té du passage - sur la rive hollandaise à droite - un ,,musoir” se forme,
de l’autre côté - à gauche - un ,,poulier” (OU langue), Le delta sous-marin se trouve
asymktriquement (déplacé à droite) devant l’axe du passage. Les parties moins profondes
de ces deltas se trouvent aussi à droite de l’axe. Plus la capacité de marée des passages
est grande, plus les deltas sous-marins sont etendus, plus la protection que ces deltas
donnent aux fles du còté sous Ie vent est bonne, et plus les musoirs sont en saillie
(voir Ie fig. 96).
Les causes primaires de tous ces phénomènes sont la direction depropagation
de la marée et la direction des vents dominants. Cela devient clair lorsqu’on considère
la fig. 97.
,,L’aire motrice” entre les lignes de marée de A et C est plus grande que I’,,aire
motrice” entre les lignes de marée de B et C, non seulement avec la partie montante
des marées qui produit Ie courant de flot, mais aussi avec la partie descendante, produisant Ie courant de jusant. ,,L’aire motrice” représente Ie total de toutes les pentes
pendant une periode de marée et les courayits à marée dans ces passages résultent
principalement de ces pentes. L’aire motrice est identique à ,,l’aire de propagation”
de l’onde de marée. C’est une aire très importante.
Quoiqu’on puisse baser des calculs shples et exacts sur ce fait, nous n’en avons
pas donné ici; parce que cela nous conduirait trop loin. Cela sera traite plus amplement
dans une autre publication. Sans faire de calculs on peut pourtant voir quelques
conséquences apparentes, comme celles qui suivent:
a, La déviation des passages OU des embouchures de rivières vers la direction gauche
OU droite sera sensible surtout dans des mers littorales peu profondes, parce que
l’aire motrice entre A et B y est grande.
b. Dans des embouchures larges et courtes I’inclinaison vers la direction de la propagation de la marée sera plus sensible que dans des longues embouchures étroites.
C.
L’aire motrice ne change pas teliement à cause d’un changement d’amplitudes
de marée, mais bien plus par les différences dans la vitesse de propagation de la
marée verticale. C‘est pourquoi la théorie qu’une rivière tâchera de couler vers Ie
point oh Ie flot à marée a sa plus grapde amplitude n’est pas juste.
d. Si le Pas de Calais a été de peu d’iníìuence dans Ie passé par cause d’un niveau de
mer reducé, la propagation de la marée Ie long de notre côte peut &re venue du
nord. Les embouchures de rivière de la Hollande doivent avoir eu dors une
direction d‘écoulement plus septentrionale. Mais la theorie de JESSEN que tout
changement récent dans les embouchures des rivières entre 1’Elbe et I’Escaut
peut &re attribué à l’écurage du Pas-de-Calais n’est pas acceptable.
e. Des changements dans ia direction actuelle de l’écoulement peuvent se présenter
si les profondeurs de la mer près de la côte changent, parce que cela amenera un
changement des lignes cotidales (phases).
f. Quand i1 existe plusieurs chenaux dans un delta sous-marin, leurs capacités sont
formées suivant la situation des lignes cotidales dans la mer à l’extérieur du delta
98).
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g.

L’action des flots peut porter beaucoup de sable dans l’eau et ainsi Ie sable remué
est transport6 plus aisément par les courants règnants. Sur la côte hollandaise
l’action des flots combinée avec Paction des courants de marée remue Ie sable
du sud-ouest au nord-est, OU de I’ouest à Pest (fig. 101). Cela est une des causes
de déplacement de quelques chenaux et de quelques bancs de sable vers l’est.
Les bancs sont poussés vers les ,,musoirs” des îles sous Ie vent.

§ 35, Des courbes cStàères.

Une autre tendance générale de l’action combinée des flots et des courants c8tiers
c’est la formation de plages joliment courbées, qui sont accrochées aux caps.
La côte hollandaise entre le Blanc-Nez et Texel peut &re considérée comme une
seule énorme courbe. Dans la direction du nord-est de Texel suit une courbure négative
et puis une autre courbure positive entre Terschelling et Juist. Si I’on la considère plus
attentivement on peut discerner quatre parties différentes dans la iigne côtière entre
Ie Blanc-Nez et Texel: une courbe négative entre Ie Blanc-Nez et Dunkerque, une
courbe positive entre Dunkerque et Ostende, une partie en saillie, 1à où la c8te est
briseé entre Ostende et Hoek van Holland et une courbe positive entre Hoek van
Holland et Texel. Texel possède une colline diluviale.
Toute irrégularité dans une courbe côtière signifie un manque de sable, des
sables hétérogènes, OU des courants c8tières irréguliers (près des embouchures de rivières
par exemple). La proéminence de la côte brisée entre Ostende et Hoek van Holland
doit être attribuée à l’influence des bras de mer nombreux qui s’y trouvent. Ces bras
de mer interceptent Ie courant des matériaux iittoraux, de sorte que des bancs de
sable sont formés; ces bancs protegent la c8te et pour cette raison la iigne c8tière
devient saillante.
Les bancs le long de la côte entre Ostende et Hoek van Holland forment
un grand delta sous-marin compost!. Quand les bras de mer diminuent en capacité
ce delta diminuera aussi et la côte sera attaquée plus fortement. La vieille embouchure de la Meuse près de Brielle (fig. 117) s’est ensablée bientôt après I’ouverture
de la nouvelle embouchure pres de Hoek van Holland. Des changements remarquables
des côtes voisines en résultent.
Des courbes côtières ne sont pas toujours d’une forme circulaire, même si les
matériaux sont homogênes, parce que Ie vent peut souffler plus violemment dans une
partie de la courbe que dans l’autre. Quoique cela soit Ie cas des côtes hollandaises et
que l’action des flots soit Ie plus fort au nord, on peut pourtant à peine apercevoir
quelque différence dans les rayons des courbes.
On peut aussi trouver des courbes entre des épis de rivière, mais ià elles sont
d’une forme différente (fig. 106). ,,La mer mange avec une bouche d’une certaine
courbure.”
Le ,,point fixe” de Texel n’est pas tres fort. Si ce point recule, la côte hollandaise
entière aura une tendance à reculer. C’est pourquoi Texel occupe une position de clef.
La courbe côtière négative entre Texel et Terschelling est partiellement un résultat
de I’effet des courants marins (une courbure intérieure) et partiellement Ie résultat
d’une érosion de la côte du cap. Beaucoup de terre a été perdue au sud de Texel
(Huisduinen fig. 10) et à l’est de cette île (Vlieland fig. 108). Au large de Texel la
mer est aussi plus profonde qu’en d’autres parties près de la c8te.
Le delta sous-marin du Marsdiep (Helder) est une bonne protection pour la
côte de Texel. Ces deltas sont une sorte de caps sous-marins, qui ont une fonction
secondaire; la fonction primaire est celle des caps de Blanc-Nez, de Texel et de Juist.
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Juist OU Borkum est un ,,cap” tres doux OU un musoir protégé par Ie delta sous marin
de 1’Ems. Quelques pierres sur le sol au large de cette île montrent qu’il y a du diluvium
assez haut. Maintenant la c6te de cette île est défendue artificiellement et U en est
ainsi de celles de Huisduinen et de Vlieland.
A I’est de Juist la ligne c6tière générale est droite (fig. 110)s parce que la courbe
aiiemande entre Juist et Föhr OU quelque autre point diluvial slésvigien n’est pas
encore finie. Les deltas sous-marins ont produit des ,,musoirs” aux cotés occidentaux
des îles de la Frise orientale de sorte qu’il s’est formé un ,,escalier”. La longueur
des marches est en rapport avec leur hauteur, parce que la dimension des passages
dépend de la longueur de ces iles. Les petites lies sablonneuses ressemblent à des
barchanes, parce qu’elles cèdent à une pression d’un coté (fig. 111).
Une explication théorique des courbes c6tières peut partir d’une action combinée
de courunts diffirents. La résultante des courants dans les lames brisantes, des courants
de marée, des courants produit par le vent et d’autres courants marins, pris sur une
longue période, doit causer les formes de la &te, Spécialement avec le concours de
la turbulence du ressac les courants dentèlent quelques c6tes jusqu’à une certaine limite,
remplissent des anses en deposant du sable dans des endroits protégés jusqu’à une
même limite, OU USforment une langue derrière un cap. La direction de cette resultante, prise sur une longue période, doit fixer la direction d‘accroissement d’une
telle langue. Cela sera souvent dans la direction d’un autre cap OU dans la direction
d’une île (fig. 103).
$ 36. Des changements probables dans la côte hollandaise depuis l’dpoque romaine.

En Flandre une couche de tourbe de 3 m au dessous du niveau moyen de la mer
doit être iinmergée depuis l’époque romaine, parce que des routes et des pièces de
monnaie romaines, etc. selon BRIQUET,se trouvent sur cette tourbe au-dessous de la
couche recente d’argile. Puis la côte flamande doit avoir été une c6te à lidos après
I’occupation romaine. Briquet a reconstruit ces Iles de lido et en a évalué la quantité
d’abrasion (fig. 114).
La c6te anglaise possède de très anciennes lignes c6tières à l’intérieur; les falaises
du South-Foreland ont cédé à peine, comme nous l’avons déjà dit.
La c6te hollandaise n’a pas cédé partout au même degré. Les ,,musoirs”
saillantes du c6té à droite d’anciens bras de mer, OU d’anciennes embouchures de
rivière, doivent avoir été érodés par les vagues et par les courants depuis q k ces
bras de mer OU ces embouchures ont disparp et leurs deltas sous-marins, ayant perdu
leur raison d’exister, ont dispani avec eux. De cette manière on peur expliquer
pourquoi les rangées de dunes anciennes le long de la c6te se trouvent obliquement
sur la cBte près de Schéveningen et au nord de Katwijk et qu’en ces endroits
I’abrasion a atteint une quantité remarquable (fig. 116).
Ces ,,vieilles dunes” formées par l’action de l’eau sont plates et baisses et elles
doivent être des marques de croissance. La côte originale allait du Helinium (Monster)
jusqu’à la colline diluviale de Wieringen, tandis que les sables ont fait croître cette
côte jusqu’a la ligne Helinium-Texel. Un cas analogue peut être observé sur la langue
de terre présentie dans la figure 95. On y voit aussi des marques de croissance dûes
aux ensablements.
Les ,,dunes nouvelles” sont hautes et elles sont formées par le vent. Elles correspondent à un reculement de la c6te OU à une condition stationnahe, comme les
,,vieilles dunes” correspondent à une progression. Ce reculement et cette progression ne renferment pas de grandes mouvements du niveau de la mer OU de change231

ments dans le Pas de Calais, mais peuvent être attribuées aux changements locales
OU à la régime de la marée existante dans la Mer du Nord.
Les embouchures de la Meuse (Helinium), du Rhin (Katwijk), OU de la Zijpe
(Petten) ont influencé la formation des ,,vieilles dunes” aussi bien que celle des ,,dunes
nouvelles”.
Les bancs de sable ,,Harde”, ,,Uiterrib” et ,,Smalacht” qui ont existé au 171eme
siècle (fig. go), mais n’existent plus, peuvent avoir été les restes des grands deltas
sous-marins qui sans doute ont existé autrefois près de Katwijk et de Hoek van
Holland. Ce sable allait vers le nord comme la situation de ces bancs de sable, obliquement sur la c8te, le montre.
D’après Pline i1 a existé au temps romain 23 fles entre la Hollande et le Danemark.
On peut en compter à présent 20. Derrière ces fles il y a des sables nus (wadden),
Ce qui était aussi le cas lorsque Pline les a visités.
$ 37. L’infuence des changements dans Ie niveau de la mer.

Surtout pour la Holiande les changements du niveau de la mer sont d’une grande
importance, parce que le pays est si bas. Des tempêtes y peuvent klever le niveau de
la mer de 3 OU 4 mètres (fig. r a ) , tandis que cette élévation est seulement de 3 OU 4 pieds
à Douvres. Des données de maréomètre montrent une élévation plus OU moins régulière du niveau moyen de la mer de 2 % dm par siècle (fig. 118, 119).
Les changements dans l’écorce de la terre peuvent être superposés sur le niveau
changeant de la mer. Ceux de I’Angleterre sont indiqués sur la carte publiée par
,,the Ordnance Survey” en I932 (fig. 120). On peut prédire que des changements en
profondeur de la Mer du Nord influenceront un peu les marées et leurs interférences
et à cause de cela aussi quelque peu les côtes et les embouchures des rivières hollandaises.
$ 38. L’or@ne du Pas-de-Calais.

Sans doute la première brisure dans l’isthme de chaux ne se présentait pas i1 y a
quelques miile ans, mais dans un passé géologique ancien. Nous donnons notre
que les niveaux hauts de la.mer pleistocène
adhésion au point de vue de BRIQUET,
STAMP
,,qu’on est tent6 de suggérer que la
sont la cause (1921)OU à celui de DUDLEY
formation d’un bassin des eaux dans la Mer du Nord en face de la nappe de glace avançante fut surtout cause de l’élargissement de la brêche”. Gregory ajoute: ,,Au début du
pleistocène le Pas de Calais fut tant8t un isthme et tant8t un détroit.” Dans la periode
glaciaire du i ü s s les eaux de la moitié de 1’Europe doivent avoir passé par ce détroit.
Une fois formé, i1 peut être élargi par l’action des flots et par I’écurage, surtout parce
que Ie niveau de la mer alors était bas,
La théorie de KRUMMELque les détroits peuvent avoir leur origine dans des
courants à marée, qui ,,mangent” à travers l’isthme primitif, ne peut pas être bonne.
La baie de Fundy, par exemple, n’est pas érodée à l’extrême bout, comme KRUMMEL
le croit, mais y est alluvionnée au contraire, parce qu’il n’existe pas de courants à
marée à la fin des baies. La remarque de DARWIN
que le fond des détroits est balayé
s’est trouvée être vraie pour le Détroit-de-Calais.
Le professeur EDEL MAN^) a examiné les minéraux dans les sables et a trouvé
que les sables de la Manche sont les mêmes que les sables marins de la Hollande.
A cause de cela i1 a avancé la théorie que les eaux glaciaires ont porté les sables vers
l’ouest via le Pas de Calais.
l)
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C.

H. EDELMAN.
Petrologische Provincies in Nederland, 1933.

Dr. BAAK
1) a continu6 cette exploration en examinant les échantillons de l’oceaan
et ceux décrits par M. Borley en 1923. I1 ayrivait aussi à la même conclusion. Dans
la mer du Nord Dr. Baak distinguait 5 espèces de sable.
$ 39. Réponse à la question à savoir s i la cdte né’erlandaise est menade par des changements dans
le Pas-de- Calais.

I1 résulte de nos recherches qu’il est très improbable que Ie Pas-de-Calais subisse
à une érosion considerable dans I’avenir prochain. Le Varne et Ie Colbart peuvent
disparaître, parce qu’ils semblent être des amas de sable mobile, mais nos mesurages
montrent qu’un changement de la positioa du Varne ne se manifeste pas.
Au lieu d’une érosion par des courants OU par des vagues, l’élargissement du
Détroit pouvait être attribué à un abaissement géologique de son fond. Les rapports
des experts qui ont examieé les projets du tunnel sont d’accord du fait qu’il n’existe
pas de faille entre Calais et Douvres.
Finalement l’élargissement peut être dû à l’ascension du niveau de la mer, qui
est & 2% cm en 10ans pour les c6tes entre Ostende et 1’Elbe et qui est probablement
Ie même pour le Pas-de-Calais. Si Ie niveau de la Mer du Nord s’élève aussi, l’influence de la marée venant de 1’Ecosse augmentera au dépens de l’influence de la
marée venant de la Manche. Cela ne causera pas une élévation spéciale du niveau
des pleines mers OU des niveaux de tempête prbs des c8tes hollandaises.
La fonne de la courbe côtière entre Cabis et Helder montre qu’elle s’est adoptée
aux courants du Détroit. Nous n’avons PU trouver des changements du premier
ordre pendant des temps historiques. Aux temps pré-historiques un cap peut avoir
existe à l’ouest d’ostende, parce que des couches d’argile et des pierres éocènes s’y
trouvent.
Une tendance généraie de reculer est évidente. La c8te hollandaise perd un peu
de sable en faveur des côtes allemandes sans que cette perte soit restituée par une
afñuence des c6tes flamandes, mais cel8 n’est pas hquiétant.
La plus grande menace pour la c6te des Pays-Bas c’est l’élévation du niveau
de la mer, Des recherches internationales de longue durée sont necessaires pour
obtenir une connaissance exacte de Ce phénomène.
CHAPITRE IX.

Znstruments,
L’appareil de sondage par l’écho que nous avons utilisé, fut construit par Messrs.
Henri Hughes et fils de Londres (système de l’amirauté anglaise) et possédait une
échelle de I cm pour 4 m. Dans des bras de mer peu profonds nous employons une
échelle de I: IOO OU I: zoo (fig. 124,125),mais ces echelles ne sont pas bonnes pour les
recherches marines.
Les maréographes auto-enregistreurs (DE VRIES,fig. 126, 127)sont des appareils
de manomêtre, qui enregistrent pendant qyinze jours les marées verticales au-dessus
d’eux. Ces appareils étaient placés prês de Gris-Nez et sur le Varne, en double pour
avoir un contrôle mutuel.
Le mètre de courants (100 kgs) était construit par OTT (fig. 128, 129).
La vitesse h i t mesurée tous les 2 m de la verticale. Le point de mesurage qui est le
plus bas se trouve toujours à 4 1 5 m au dessus du fond. L’instrument fut controlé tous
les jours avec des petites morceaux de bols flottant librement.
1)

J. A. BAAK.Repionai Petrology of the Southern North Sea, 1936.
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Le mètre des courants du fond (Om)enregistrait continuellement les courants
à 0’15 m et à 0’50 m au-dessus du fond par Ie moyen de l’électricité pendant une
période de marée (fig. 130).
Le collecteur de sable (CANTER-CREMERS)
est un réservoir creux dans lequel
I’eau et Ie sable entrent par une ouverture (fig. 131, 132). L’eau quitte Ie collecteur
derrière un collier, qui produit une succion, tandis que Ie sable reste dedans.
L’appareil pour recueillir des échanrillons (VANVEEN)recueille quacre échantiiions de 5 litres des couches à 0’10,0,30,0,50 et 470 m au dessus du fond (fig. 133,
134). Les tubes carrés (75 x 160mm) sont fermés tout à coup par un poids qui tombe.
La drague (VANVEEN)permit d’amener des échantiüons pesant de 20 à 50 kgs
(fig. 135’ 136).
Le foret du fond peut pénétrer 8 m environ dans un sol mou (fig. 137).
L’appareil pour mesurer les grains de sable (VANVEEN)est une manière rapide
et exacte qu’on préfère au tamis (fig. 138, 139). Le principe en est que gros grains
s’enfoncent plus vite que les petits grains.
Le mètre système JACOBSEN fut utilisé pour fixer la direction des courants
(fig. 141).
Le télémètre (BARRet STROUD)
d’une base de 80 cm donnait les distances jusqu’à
1000 mètres. Pour des plus grandes distances on employait des sextants.
Un mètre de rides indiquait la dimension et la forme des petites rides dans un
fond de sable au moyen d’une surface peinte (fig. 142).
Arrangements à bord du navire. Chaque instrument avait sa place fixe (fig. 143,
144). Les quantités de sable obtenues dans les instruments sont mesurées dans une
cabine à sable dans des tubes de verre calibrés. A bord du navire i1 y a constamment
dix-neuf personnes, parmi lesquelles il y en a 9 pour la navigation, 7 techniciens pour
les recherches et un ingénieur surveillant.
ADDITION.

Pour &re siIr I’ ,,Oceaan” a mesuré dans Ie période de 13-31 juin 1936 au point
D près de Douvres 32 marées successives. Les courants à une profondeur de 10 m au
dessous de la surface et les courants à 0’15et à 0,50 m au dessus du fond fûrent enregistrés perpétuellement. Les verticales de courant étaient mesurées à chaque demi-heure.
Les résultats sont donnés ici:
a. L’amplitude moyenne à Douvres était dans la période 15,13 feet; c’est à peu
près Ie chiffre moyen annuel (15’2 feet).
b. La vitesse moyenne à une profondeur de 10 m au dessous du niveau de la mer
était 31,2 Itm par marée OU 69’6 cmlsec. (16’3 km par jusant et 14’9 km par flot).
La vitesse moyenne des verticaux était 28 km par mareé OU 62,7 cm sec. ( 1 4 , ~Irm
par jusant et 13,3 km par flot). Ces chiffres ne dévient que peu de ceux trouvés
en 1934/35 (voir la fig. 31), mais assez du chiffre moyen que Carruthers a trouvé
au Varne (vlo = 42 cmlsec.). Nous pensons que l’instrument usé au bateau-phare
du Varne n’est pas très exact.
c. Le graphique donnant la relation entre les marées verticales et horizontales (fig. 145)
que nous avons PU faire maintenant pour D est le même que nous avons usé
auparavant. Les relations entre la marée verticale à Douvres et les marées horizontales aux bateaux-phare du Varne et du Sandettié et à celle du point D sont
les mêmes, quoique les chiffres individuels des courants au Varne puissent
être douteux.
234

ú.

Les verticales de courant au point D peuvent &re figurées par la parabole v
a r5 /3 h ,- ce qui ne diffère pas de ce que nous avons trouvé auparavant.

e.

L'analyse des courbes de courants et des courbes de marée à Douvres a donné
pour la période de 14-28 juin 1936:

I Marde verticale à Douvres.

Marée horizontale à Douvres (10 m -).
Marde.

I

Période.

I

Kappa.

I

10°

63O
2g2O
32;
63
178"
178"

,

=

Ampl.
vog cmlsec.
26 cmlsec.
' 9,6 cmlsec.
12,7 cmlsec.
6,s cmlsec.
IO,I cmlsec.
5 cm/sec.

1

Kappa.

I

hpi.

337:
330
235
184"
33;
o;:

La rose des courants du point D est représentée dans la fig. 146.Le moyen des
courants maxima de jusant à une profondeur de 10m était IIO cm/sec., Ie moyen
des courants maxima de flot était 107 cmlsec.
Les courants des mades diurnes différttient des courants des mardes nocturnes,
excepté pendant deux OU trois jours avant la nouvelle lune (fig. 147). Les marbes
verticales n'étaient pas ,,au pas" avec les marées horizontales.
Les vents du sud-ouest de la période du 13-17 juin semblent avoir causé un
gain de flot, tandis que les vents irrégyliers du 17-30 juin correspondent à un

gain de jusant. Nous n'avons pas examiné si ce sont les vents OU bien les pressions
atmosphériques sur les mers voisines qui en sont la cause.
Gbnéralement les vitesses de jusant éfaient plus fort que les vitesses de flot.
La différence entre le vm du flot et 1e vm du jusant était 1,35 km par marée
(vm = la vitesse moyenne d'une verticale). Néanmoins le débit total du flot
dans la verticale de D est plus grand que le débit total du jusant, parce que les
profondeurs sont plus grandes à marée de Aot. (Par km de largeur 428 o00 o00 m3
de flot et 410000000 m8 de jusant par marée moyenne.)
NOSmesurages de 1936dans le Pas de Calais n'ont pas nécessité des changements
dans nos calculations (voir fa fig. 31). Dans avenir des mesurages de cycles de
25 heures y sont préférables à ceux de 13 heures.
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Navire-explorateur ,,Oceaan”.
z. Les sables de rivière et les sables de la mer dans les estuaires du Rhin et de la Meuse.
3. Figuration schématique des mouvements de sable par les courants de marée.
4, Figuration schématique des courants, produits par les différences de salinité dans les
estuaires.
5. Carte générale des places d’observation montrant la force des made et des vents pendant
les mesurages.
6. Exemple d’un graphique d’observations (pour place d’observation R).
7. Courants maxima et le plus grand transport de sable à flot.
8. Courants maxima et le plus grand transport de sable à jusant.
9. Nature du fond dans le Pas de Caiais d’après les observations de 1’Oceaan.
10. Nature du fond dans le Pas de Calais d’après les observations de 1875 et 1890.
11. Transport des pierres du littoral français par des glaces flottantes anciennes d’après
Dangeard.
12. Courants des alluvions côtières près de Gris Nez (Briquet).
13. Exemples des paraboles de courant normales et dérangées.
14. Parabole approximative v = a
pour les verticales de courant.
IS. Verticales de courant moyennes dans le Pas de Calais à flot.
16. Verticales de courant moyennes dans le Pas de Calais à jusant.
17. Figuration schématique de l’effet de la friction de fond.
18. Relation entre la grosseur de grain et la teneur en sable à une vitesse de l/, mjsec. à
10 cm au dessus du fond.
19. Proportion de teneur en sable dans une verticale (Le chenal du Viie).
20. Relation entre la vitesse à O,IS m au dessus du fond et la teneur en sable à O,IO m au
dessus du fond aux places différents dans le Chenal du Vlie.
21. Relation entre la made verticale à Douvre et les courants simultanés au bateau-phare
,,Varne”.
22. Relation entre la made à Douvres er les courants simultanés au bateau-phare ,,Sandettié”.
23a-I.
Les douze cartes d’un cycle des courants moyens (marée de IOO %).
24. Lignes cotidales des cowants de flot au moment de leur maxima relatives au moment
de H. M. à Douvres.
25. Lignes cotidales des courants de jusant au moment de leur maxima relatives au moment
de B. M. à Douvres.
26. Lignes cotidales du moment de renversement de flot à jusant relatives au moment
de H. M. à Douvres.
27. Lignes cotidales du renversement de jusant à flot, en comparaison de H. M.à Douvres.
28. Différence générale des phases de ia made horizontale et de la marée verticale à Douvres.
Les courants sont plus tards que la marée verticale.
29. Courbes cotidales et amplitudes de la made M,.
30. Courbes cotidales et amplitudes de la marée S,.
31. Les courants simultanés dans l’alignement South Forelaud-Gris Nez.
32. L’écoulement total du Pas de Calais.
33. Roses de courants des places d’observation.
34. Observations de courant au bateau-phare ,,Sandettié” (Heldt).
35. Observations de courant au bateau-phare ,,Vame” (Carruthers).
36. Observations de courant au bateau-phare ,,Sandettié” (Carruthers).
37. Le profil entre Gris Nez et South Foreland en 1870.
38. Le profil entre Gris Nez et South Foreland en 1934.
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Fig. 39. Les données de marée de Douvres.
,, 40. La courbe de mark de Boulogae.
,, 41. Sondages au banc du Varne 1934135 comparés à ceux de 1848 et 1875.
,, 42. Les falaises de South Foreland (Johnson).
,, 43. Phare romain à Douvres.
,, 4.Fente ancienne dans les falaises pres de Douvres.
,, 45. Situation du petit phare de South Foreland.
,, 46. Vue a w falaises de South Forelund.
,, 47. Falaises mortes près de Walmer-Castie.
,, 48, CBne de débris à Deal tdmbé en 1934.
,, 49. Vue à Deal.
,, 50. Le profil du cap Gris Nez.
,, 51. Les roches dures de Gris Nez, montrant la pente naturelle.
,, 52. Situation du phare au Gris Nez en 1838 et 1935.
,, 53. Guérite au coin septentrional de la forteresse de 1544 à Gris Nez.
,, 54. Situation des anciennes batteries à cap Gris Nez.
,, 55. Blanc Nez.
,, 56. Erosion de la cBte pres de Sangatte.
,, 57. Situation de St. Michaels Mount à Lands End.
,, 58. Forteresse romaine à Reculver montrant évidence d’érosion par la mer.
,, 59. Forteresse romaine à Richborough.
,, 60. Situation des chemias romains.
,, 61. Partie occidentale de la carte Peutingq.
,, 62. St. Michaels Mount.
,, 63. Arc de rivage ancien pres de Wissant.
,, 64. Situation de I’arc de rivage près de Wissant d’aprb Briquet.
,, 65. Rivages anciens du Boulonnais (Briquet).
,, 66. Rivages anciens de la Flandre françuiw (Briquet).
,, 67. Figuration schématique du profil longitudinal et de ia configuration horizontale du
Varne et du Colbart.
,, 68. Enrégistrement d’écho du profil longitudinal du Varne (pointe du nord).
,, 69. Situation des bancs de sable allongés dans le Vlakke Zee et dans la Manche.
,, 70. Profil en travers du point du sud du Falls.
,, 71. Profil en travers du Varne.
,, 72. Figuration schématique d’une barchaqe (formation de courant contenu en quantités
de sable petites).
,, 73. Dune iibyenne d’après Kádár (formatjon de courant alternat3 en quantités de sable
petites).
,, 74. Forme d‘ondulations en sable (assez de sable).
,, 75. Exemples des onduiations en sable registrées.
,, 76. Profil en travers des bancs flamands, qui ne sont pas situés pres du rivage.
,, 77. Profil en travers du banc ,,Rabs”.
,, 78. Profil en travers du Oost-Hinder.
,, 79. Ban= à paraboles de flot et de jusant près de Caiais.
,, 80. Système des chenaux de jusant et des chenaux de flot entre les Bancs flamands.
,, 81. Profil supposé du rivage flamand (Briquet).
, 82. Carte hydrographique de Wagenaar du Pas de Caiais. 1582.
v
83. w
9)
de Goos des Bancs ñamands. 1666.
,, 84. Les Bancs íìamands. Lever 1776/1792,
859
x
$9
9,
,, 1776 et z801/02.
79
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Les Bancs flamands. Lever 1836.
n
>?
9,
,, 1863 er 1910/11.
Transport de sable et vitesses au région des brisants (Beach Erosion Board),
Figuration schématique des ondulations de sable devant le rivage hollandais.
Bancs de flot et chenaux de flot anciennes devant le rivage hollandais.
Déplacement d’un banc de sable devant une fle frisonne.
fivolution d’un rivage accidenté. (Johnson).
Les rides de cailloux à Dungeness.
Les rides de Dungeness vues du phare.
Exemple d’une formation de langue de terre avec des pointes fermes.
Forme générale d’une passe dans une côte à lidos.
Figuration schématique de la propagation des marées dans une embouchure double.
Figuration schématique des chenaux d’un delta sousmarin extérieur. (La passe du Vlie).
Figuration schématique des temps (différences de phases) dans les embouchures extérieures.
Lignes cotidales obliqua sur le rivage.
Roses des vents des Pays-Bas, pour l’été et l’hiver.
Courbes côtières au sud-est d’Angleterre.
Courbes côtières en Ailemagne.
Courbes catières aux Pays-Bas.
Lignes de croissance de la tête de Goeree.
Lignes de rivage entre les épis de rivières.
Erosion du rivage de la Hollaude septentrionale depuis 1571.
Erosion de la côte de Vlieland depuis 1688.
CBte occidentale de Danemark et Slesvig.
Situation en escalier des îles de la Prise orientale.
Des petites îles sablonneuses d’une forme de barchane.
Voies romaines couvertes des duvions récentes (Briquet).
L’évolution de l’embouchure de 1‘Yser (Briquet).
Anciens rivages en Flandre d’après Briquet.
Très anciens rivages en Angleterre.
Forme approximative du rivage hollandais à l’époque romaine.
L’ensablement du Helinium.
Ascension du niveau moyen de la mer.
Ascension de ia made haute.
Descente du sol d’Angleterre.
Les plus hauts niveaux de tempête entre 1825 et 1928.
Amplitudes moyennes de la mark dans la période 1gz1-1g30.
Graphique de la durée des périodes glaciaires (Heim, Penck).
Appareil de sondages par l’écho pour l’eau peu profond (echelle I : 400 OU I : 100).
Fixation des émiteurs du son.
Maréographe auto-enrégistreur (de Vries).
Suspension d’un marégraphe, système ,,de Vries”.
Le mètre de courants ,,Ott” de 100 kgs.
Bossoir pour l’appareil ,,OE”.
Appareil à mesurer les courants à 415 et à 4 5 0 m au-dessus du fond.
Collecteur de sable de ,,Canter Cremers”.
L’élévation du collecteur de sable.
Appareil à mesurer la teneur en sable.
Fotografie de Pappareil à mesurer la teneur en sable.

Grippe pour obtenir des échantilions du fond.
Grippe ouvert.
Instrument pour pénétrer un sol mou (Ekman).
Appareil à mesurer les dimensions des grains de sable.
La notation des fractions de sable.
Comparison des résnltats obtenus avec notre appareii et avec les tamis.
Appard à mesurer la direction des courants (Jacobsen).
,, 14.Appareil à mesurer les petites cannelures dn fond.
,, 143. Figuration schématique de l’instaiiation de la cabine à sable.
,, 144. Arrangement des instruments sur la navire-explorateur ,,Oceaan”.
,, 145. Relation entre la maree verticale h Douvres et la mark horizontale à D. d’après nos
mesurements en 1936.
,, 146. La rose de courants de point D.
,, 147. Les venrs, les ma& et les courants résidueis pendant notre période de mesurements
en 1936.
,, 148. Les verticales de courant moyennes à 13.

Fig, 135.
,, 136.
,, 137.
,, 138.
,, 139.
,, 140.
,, 141.
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ONDERZOBXTNGBN I N D E HbOIiUkN,
I N V E R B A N I I M I X D E CESTRLDHEIl>
DER NIiDEl7iANDSCHE KUST
door Dr. Ir. J 0 li. v a n V e e 11
Mct 148 figuren, waaronder eeii aantal
gekleiirdc kaartcn. 'c-Gravenhage, Algeiiirenc
Landsdrulil~erij 1936. Belcroond met gouden
cerepenning van liet Rataafsch Genootschap
der proefooi~dervin~lelijl~c
wijsbegeerte.
Een praclitwcrk vol niouwc feiten, waarneiiiiiigcn e n theorieën in aangenamen stijl
geschrcven. l i e t is het resultaat van geriiini
vijf jaar ondcrzoek met royale hulpmlddclen
o.a. het drijvciirlc wUterstaatslaboratoriom
de Oceaan cn a l k verdere middelen welke
cen machtig lichaam als de Rijkswaterstsiat
I<an biedeii e11 waarvan eaii uitstekeiid
bruilr is . gcmaakt, zooals iiit de bijzonc er
interessante resultaten blijkt.
De titul geeft a a i , dat de onderzoekingen
b6treirldng liehbeii op ,,de Hooiden" d a t is
cen oude naam voor liet Nauw van Calais.
Als resultatcn is o.m. tc vermelden, d a t
Zaiidbcwegiiigeii (deeltjes grooter dan 20
micron) niet kon waargenomen worden.
Slibhewcging van deeltjes kleiner dan 20
micron heelt allccii plaats langs de oevers
bij Gris Ncr cn Ziiid Voorland, (Soutb Foreland), waar ruw gcschat
millioen m a slib
naar liet Noordzeegebiecl gevoerd wordt,
gedeeltelijk bestaat [lat slib uit organisch
miteriaal.
Van grindbewcging bleek onder nornialc
(mistaiidigliedcii geei1 sprake te zijn, iiiogelijk alleen tijdens heftige stormen in ondicpere gedeclten voor Blein materiaal (erwtgroottc),
Tusscheii de Hoofden is de bodem steenachtig en schoongespoeld, er werden geei1
iioïriieiiswaardigc hoevcelhedeil zand aaiigetrofieti. De Ri'n dic jaarlijks I millioen nia
zand en 21/8mihoen nig slib uaar ons land
voert toont d a t (ie toevoer van materiaal
.door dc rivieren voor ons land dus belaiigrijker is dan dic uit do Hoofden.
h e r uitvocrig zijn stroomsnelheden in de
Hooiden en clders gemeten. De instrumenten
zijn beschreven e n becritieeerd ' e n d e resultaten uitvoerig. beswokcn
en met grafieken
toegclicht.
l i e t gemiddeld totaalvermogen van d e e h
cn i~locclIioeveeliicdciiin de Hooîden bedraagt
36 1118 Der getii, iiict cen Kering
..
.. overschot
aan vlokcistioom.
De verdieping CII vcrbreeding van de Hoofden is sinds liistorisclic ti&lcn zeer gering
gebleken t e zijn, welk oor eel uitvoerig geargumenteerd en toegelicht, gebazeerd 1s op
metingen, vergeliikingen m e t vroegere metingen, En histohcho gegevens.
y
Vaii bciang is het osiderzoels over d o zandbeweging C U Luidstroom langs onzc iiustcn
De mariene zandformaties hlijken vergelijkbaar tc zijn met sommige terrestrische windformaties, in zand, o.zi. d e mooie vergeli'king
ii?ct zoogennamde Lybisclic ditinen. On$!delct
zijn ,,wisselstroom"-vormeii. Zoo ontstaan
hijv. l i j weinig zand sigaarvoriiiigc langgestrckte banlicn, bij veel rand rege1m:btigo
zandrihbels van bijzonder formaat. De eersten
liggen napnoeg evenwijdig, de laatste vrijwel
loodrecht op d o stroomrichtiiig. Aan do
vorm van do zandribbels kan men de riclitíng van de zaiidbewegiiit; nngaan. Te onderscheiden rijn de symmetrische of trochoïdale,
wclkc o p een cvenwiclit van de zandbeweging
duidcn en asymmetrische of loopende, wuarbij liet zand zich in een bepaalde richting
loodrecht op dc ribbels voortbeweegt. Deze
laatste liunncii weer in drie soorten onderscheiden wordcii. De verhouding golflengte
tot golflengte is gewoonlijk I IS tot 20.
Aan de oppervlakte van het water geven de
zandribbels rafelingen waarvan sommige op
de hydrografische liaarten als strong ripplc
staaii aangegeven. Do hoogste ribbels lcunnen 3: 20 ni zijli tussclicii toy en dal, dc
golflengte iu d a n dus ca. 300 m. .
,
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b-bxi;.;i.sc,ic
.G~ör-lïi.e.n y;;ii-+tlc .vla.iliii
sclie badken rijn rluidelijlc stroomformaties.
De lierkomst va11 liet Zaiid is nog ongewis.
De Vlaaiiische batilien zijn slechts aai1
gerin c verandering onderhevig, blijltens
verge%ji<ingvan hydrografische kaarten sinds
IûOO. Hct Zandtransport oiide? de Vlaanische kiist naar liet Noordoosten is niet groot.
i n de Cclieldenioiid en ver daarbuiten bevindt zich ceii opmerlcelijk slibgebiad, w a a ~
boven slechts weinig zand in dagelijksclie
bewegiiig verkeert. Deze slib is waarschijnlijk
slechts voor een zeer gering deel afltomstig
uit de Sclielde. Men zal hier moeten spreken
van een ,oude aiitochtone kleilaag, die cenigszins aan afspoeling onderhevig is op de
iaatseii, die niet door zand bedekt zijn.
Straiiddrift langs onzc ,,schoorie" icust
is niet
, Door d e vastlegging onzcr
kust e n : Yavenhoofden,
ot
komt minder iiiatcriaal voor de Staiiddrift beschikbaar, en
hierdoor worden onze noordelijlcc oiiderwaterdelta's en ook de geheele kust benoorden Schevcningen blijkbaar langzamerhand
iets armer. De zeebodem voor onze lcuöt
bezit eenige zeedrift. Het is zeer do vraag
saiid uit de diepere zeegedeelten de
Strand rift langs onze hiist versterkt, niisOf
schien üij aflaiicligen wind een weinig. Sinds
de 16e 'eeuw vcrdwencn drie banken bij
Zandvoqrt Egmond, d a t duidt op eon geringe verarming onzer kust, welke echter
niet ov8ral even sterk behoeft te zijn geweest.
H e t tenipo der verarming is niet onriistbarend.
Onze :kust kan als cen Strandwal wordeii
beschouwi. Iieniilerkend voor de Zeegaten
zijn de onclerwnterdelta's buiten (de ,,gronden") en binnen (de wadden), voorts een
,,Staart'/ links en eeii ,,kop" rechts een voorkeur VOOS linlcsche of rechtsche hoofdgeulcu,
enz. Ddsc geulen, enz. kunnen vergeleken
worden . met electrische wisselstroomen eii
uit d e 'Iieerschende ivindrichtingei~ wordcii
afgeleid; Zandkusten als de onze bezitten
vlociende li'nen, dit zijn cii;$elvormige kustbogen, w e i k e ,,opgehangen zijn aaii vastc
punten, kapen. Zie fig. 104, pg. 138a. D o
ka en bezitteti cen primaire functie bij het
hegoud 'van een kiistboog, hieraan dient dus
speciale aaiidacht geschonlceii tc worden.
De schrijver gaat de invloed na van de
Zeegaten, en onderwaterdelta's op onze Iciist
en meent dat voor de Waterweg een nieuwe
delta z ~ 1gevormd worden, welke gunstig
zoii zijn voor de Deltlandsche Icnst. Dc zeeengte der Iioofdeii sciiijnt zeer ond t e zijii
(einde tertiair), en sindsdien verruimd. Do
opvattihg dat gotijstroomen alleen een steeds
boven water blijvenden landrug Icnnnen
doorknagen moet als onjuist worden opgevat. De oer-Rijii, -Schelde, -Maas, heeft wel
eens via de Hoofden uitgemoiid. (O.a. gcdurende de Riss of hoofdijstijd. Ref.).
Voor zoover kon worden nayegaan heeft
onze kust zich, wat de grootc 1j1i aangaat,,
sinds lang aangepast aan de zee-engte der
Hoofddii e n aan het re inie der stroomingen,
welke luit den vcrbin&g van het Kanaal
met do Noordzee niocst voortvloeien. H e t
ligt cchter in de lijn der ontwikkeling, $at
door zandverlies langs onze lcnsten eenige
neiging t o t algenieene terugwijking bestaat
t e n vo0rrleele van de Zuidoostkunt van de
Duitschc Bocht.
Wij kunnen dit boek aan allen die belang
stellen in onzc kiistverdedigirig, zcestroomen, h z . , ten zeerste aanheveleti.
Dr. T H . Risi~iior.11.
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