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drie nota's, die in bewerking zijn, in welke
nota's de op de Bovenrivieren te verrichten peilingen aan nadere beschouwingen zullen worden
onderworpen
In de eerste dezer drie nota's wordt
rapport uitgebracht over de dwarspeilingen, die
in het vorig jaar (1950) o-o de Rijntakken werden
verricht en over de gebreken, die hierbij aan
het licht traden.
In de onderhavige tweede nota zal worden
ingegaan op de dwarspeilingen, die in de toekomst op de Rijntakken zijn te verrichten, warbij tevens de conseouenties met betrekking tot de
uitvoering dezer dwarspeilingen, en het uitwerken daarvan ter sprake zullen komen.
In de laatste en derde nota zullen de
noodzakelijk te verrichten langspeilingen onder
de loupe worden genomen0
11e-t is noodzakelijk me-t het uitbrengen van
deze tweede nota niet te wachten tot de eerste,
die over de dwarspeilingen 1950 handelt, gereed
is,aangezien volgens de ondeavige nota nog
di-t jaar maatregelen moeten worden genomen om
voor de komende jaren gereed te zijn. Het valt
dientengevolge niet te voorkomen, dat in het
verloop van deze tweede nota voor uitgebreidere
motiveririgen af en toe moet worden verwezen
naar de eerste.

2. Tjel der dwarsneilingen.
Vroeger werden de dwarseilinen op de
Bovenrivieren uitsluitend ui-tevoerö met het
doel een inzicht te krijen in de bevaarbaarheid van de rivier.
Bij het uitvoeren van dwarspeilingen ±n
detoekost- dienen de volgende doelstellingen
in het oog te worden gehouden:
Scheepvaarthelangen.
Ten behoeve van de scheepvaart dienen
de rivieren regelmatig te worden geoeild. Hierbij valt het zwaartepunt voornamelijk op de
vraag hoe de bodem tussen de zomernorrnaallijnen
erbij ligt en zich gedraagt.
Zandhuishouding.
Reeds sedert jaren is het bekend dat er
teveel bodernsecie aan de zorerbeddinen der
Rijntakken wordt ontleend. De bodems zijn daardoor teveel gezakt. Tengevolge hiervan zijn
sluisdrempels te hoog komen te liggen, kunnen
oeververdediginen en andere kunstwerken in
gevaar komen enz.
Om te voorkomen dat de bodems nog meer zullen zakken of om er voor te zorgen dat de bodems
zich verhogen tot een hoogte die noodzakelijk
is, moet nn nauwkeurig op de hoogte zijn van
het gedrag dezer bodems. Di-t is van zeer veel
betekenis voor de zandcontingentering.
Dit klernt temeer, nu de plannen voor de
Rijnkanalisatie vastere vormen hebben aangenomen
en men met de voorbereiding van de uitvoering
is begonnen.
S-tudieonderwernen.
Er zijn enkele studieonderweroen, zoals het
zoeken naar verbetering van plaatsen met een
slechte bevaarbaarheid, het bepalen van de gewenste stralen der bochten en lengte der overgangen .d., waarvoor men over regelmatige-en
nauwkeurige peilingen moet kunnen beschi'ken.

-33. Frequentie der dwarspeilingen.
To-t nu toe werden oo de diverse Rijntakken
én iraal per drie jaar dwarspeilinen uitgevoerd;
Voor het voornaamste doel, dat hierbij in het
oog werd gehouden, n.l. het dienen van de scheepvaartbelangen, was deze frequentie wel voldoende.
Naarmate de tvee andere doeleinden, die in
de vorige paragraaf we''den genoemd, een rrotere rol
gingen spelen, bleken de beschikbare gegevens minder toereikend te zijn.
Nu de ui-tvoerinF vari de Rijnkanalisatie voor de
deur staat, is het noodzakelijk de dwarsieilingen
veelvuldiger te verrichten. Immers de Rijnkanalisatie betekent in meer dan 64n opzicht een rigoureuze
verandering van de omstandigheden, waarin de Rijntakken thans verkeren.
Als minimum eis moet vooral in verband met
de Rijnkanalisatie gesteld worden da-t op alle Rijntakken één rral per jaar een dwarspeilirig wordt
uitge voerd.
In 1950 werden, door een samenloop van omstandiheden,alle Rijntakken gepeild. Uit de ondervindinpen hierbij opgedaan kunnen de nodige
conclusies worden getrokken met betrekking to-t de
mogelijkheid om in de toekomst ieder jaar de
dwarspeilingen op alle takken te verrichten.
Voor nadere beschouwingen van de dwarsoeilingen op de Bovenrivieren in 1950 zij verwezen
naar de eerste nota dezer serie van drie nota's.

-44. Iet verrichten der diarspeilingen.
Voor 1936 werden de dwarspeilingen op de
bovenrivieren door of vanwege de arrondissementen
met behulp van de rei1stok en de afstanddraad
uitgevoerd.
Toen echter in 1936 de Studiedienst de beschikking kreeg over een meetsehip, voorzien van
een echolood, werd in 1937 overgegaan tot het
doen uitvoeren van dwarspeilingen met behulp van
het echolood op de Nederrijn en op de 7aa1. De
peilingen op de IJssel werden, gezien de geringe
norrt.albreedte van de bovenloop tot 1950 nog
steeds met de stok uitgevoerd.
Sinds 1937 werd dus een groot gedeelte van
de peilwerkaamheden door de Studiedienst verricht0 De verwerking van de gegevens geschiedde
echter nog bij de arrondissementen.
Gezien het grote belang dat ook de Studiedienst bij de peilingen la'eeg (hierbij is vooral
te denken aan de doels -telliru',,zandhuishoudiflg
in verband met de Pi1nka;"aiisatie), en de zo
noodzakelijke unifortnit.'it in de uitvoering van
de peilingen en de verwerking van de gegevens,
waardoor -tevens een verlagirip van de kosten 1n
worden verkregen, werd in 1750 door de IIoof'dingenieur-Tirecteur in de directie Bovenrivieren
vasteste1d, dat voortaan de dwarspeilingen en
de uitwerking daarvan door de Studiedienst dienen
te worde'n verricht.
D0 -tweede reden, vvaarom de organisatie der
S
dwarspeilingen nader moet worden bezien, wordt
gevormd door het feit, dat het,zoals in het
voorgaande werd betoogd, noodzakelijk is in-de
to4comst elke Pijntak jaarlijks op te peilen.
Uiteraard heeft dit voor de personeelsbezetting
van de Studiedienst enkele consequenties waarop
nader zal worden ingegaan.
In 1950, het jaar waarin de dwarspeilingen
en de uitvoering daarvan voor de eerste ral volledig door de Studiedienst gebeurde, werden om
verschillende redenen alle Rijn -takken opgepeild.

Dit gebeurde oversl, dus ook op de IJssel, met
behulp van het echolood aan boord van het meetschip "IJssel".
Dit meetschin, is gezien zijn bouw, afmetingen en motor zeer geschi't om dwarspeilingen
met behulp van het echolood op alle Rijntakken,
zowel op de brede en diepe 7Jaal als op de smalle
en ondiepe IJssel, te verrichten. Het schip
was speciaal voor dit doel ingericht en uitgerust
met telefonische verndingen tussen de afstandwaarnemer en degene, die het echolood bediende.
Afrrezien van het peilraaiennet, waarop hierna
afzonderlijk zal worden teruggekomen, verlieDen
de werkzaamheden vlot en uit de ervariru?en hiermee
opgedaan kan worden geconcludeerd, dat e peilingen in het gewenste raaiennet in het gunstige jaar.getij, het zomerhalfjaar, op alle Rijntakken op de
gebruikelijke rwtnier kunnen gebeuren in een tijdsverloop van 80 werkdagen of rond 16 manweken.
" Het personeel op de peilboot die;: te bestaan
uit 1 opzichter, die verantwoordelijk is voor de
metingen en tevens de afstanden bepaalt, 1 gezagvoerder, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van mensen en materieel en het schip bestuurt, 1 motordrijver, die zorgt voor de motor van
het vaartuig en het echolood bedient en 1 hulpwaarnemer tevens dekknecht (in totaal 4 man personeel van de Studiedienst).
Langs de oever moet worden beschikt over een
landploeg, die de jalons, waarop moet worden gemeten, bij de raaipalen zet. Bij smalle rivieren
zijn op één der oevers 2 jalons te plaatsen, op
de andere is 1 jalon voldoende, langs de Bovenrijn
en de Waal moet langs beide oevers 2 jalons
worden geplaatst. Daarom is in het arrondissement
Rijn en IJssel nodig, één landpioeg van 2 man
en één van 1 man, in het arrondissement Vbal zijn
2 ploegen van elk 2 man nodig. Het personeel van
deze landrloegen zou door bemiddeling van de
arrondissementen op mondelii.- arbeidsovereeni.komsten in dienst zijn te nemen.
De peilingen dienen bij voorkeur te geschie-
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den bij waterstanden, die gelegen zijn tussen
O.LOR. en 1 m + M 0R.. Niet lager dan O,L.R., omdat
men dan te weinig dieD in de 1aibvakken kan peilen
en ret hoger dan 1 m + MG R., omdat dan moeilijkheden voor de landpioegen gaan ontstaan.
Het uitvoeren van jaarlijkse dwarspeilingen
op de drie Rijntakken betekent vooral voor de
der meetvaartuipen zo'n verzwaring, dat de
die
uitvoerinr dezer dwarspeilingen alleen kan worden verzorgd, wanneer f de andere metinen der
meetschepen worden beknot bf de Studiedienst over
ijgt.(Op het
meer meetschepen de beschikking
technisch personeel wordt hierna terugP-ekomen.
Het beknotten van de andere metingen der
meetschepen moet - gezien de Rijnkanalisatie - van
de hand worden gewezen.
Het ter beschikking stellen van meer rneetschepen kan op verschillende manieren gebeuren.
le. Er zou een nieuwe meetboot kunnen/worden
gebouwd.
2e. De Studiedienst zou gebruik kunnen maker'
van het directievaartuig van het arrondissement
Rijn en Ijssel.
3e. Er zou van é6n der bakenboten van het arrondissement Rijn en IJssel gebruik kunnen worden
gemaakt.
4e. Er zou kunnen worden overwo&'en om de dwarspeilingen te verrichten met behulp van één der
peilvietten van het arrondissement Hoorn.
De eerste oplossing is de fraaiste. Het te
boten meetschip zou van een voldoend aantal
goede s1applaatsen kunnen worden voorzien, waardoor de kosten bij de uitvoering der dwarspeilingen
te besteden aan reis- en verblijfkosten met
bijna f.5000-- zouden kunnen worden gedrukt.
Deze oplossing vereist echter ue bouwkosten
van een vaartuig en de kosten van een bemanning
van dit vaartuig.
De tweede oplossing betekent een combinatie
van directievaartuig en meetschip0

-7Naar het oordeel van de Hoofdingenieur
in het arrondissement Rijn en IJssel is ht
huidige vaartuig, dat dienst doet als directievaartuig, voor dit doel ongeschikt. Als meetschip is het totaal onbruikbaar.
Om deze onlossing mogelijk te raken,
zou het huidige -l.irectievaartiiig moeten worden
verkocht en een ander geschikt vaartuig
moeten worden aangesclft.
Indien het zou gelukken een geschikt
vaartuig te vinden zou deze oplossing belangrijk goedkoper uitvallen dan de vorige.
Daarom is aan deze oplossing, hoewel minder
fraai dan de vorige, de voorkeur te geven.
Volgens de derd o-olossing zou van een
bakenboot van het arrondissement Rijn en IJssel
worden gebruik gemaakt. Zo'n vaartuig is
bruikbaar te tinken òf voor het verrichten
van wat erafvoertnetingen, bf voor het verrichten der dwarspeilingen op de Nederrijn en de
IJssel.
Bij waterstanden omstreeks O.L.R. is het
verrichten van zandafvoermetingen van weinig
belang. De zandafvoer in de rivieren is dan
zeer gering. Dientengevolgezou één der boten
van de Studiedienst de dwarspeilinen kunnen
verrichten ( hier zijn slaappiaatsen aan
boord), de bakenboot aterafvoerrnetingen.
Bij waterstanden omstreeks 1J. zijn de
zandafvoerrnetingen wel van belang. De bakenboot zou dan voor de dwarspeilingen moeten
worden gebruikt. Deze boot heeft echter geen
slaappiaatsen aan boord en 1n voor het peilwerk op de Bovenrijn en taal niet worden gebruikt.
Le orranitie V:.fl de uitvoerin 1er
dwarspeilingen wordt bij deze oplossing moeilijk. Wanneer bovendien wordt bedacht, dat
het niet uitgesloten is, dat de bakenboot
als zodanig moet dienst doen, worden de bezwaren zo groot, dat deze oplossing slechts als
een gebrekki.°e noodoplossing kan-worden be-

-2schouwd. Aan andere oplossingen ware de voorkeur
-te geven.
De vierde oplossing heeft de nadelen dat:
le.het vaartuig alleen in de wintermaanden
(het ongunstige jaargetijde voor het verrichten
van metingen) beschikbaar is en
2e.het vaartuig geen slaapplaatsen aan boord
heeft.
Men blijft echter Vrij van de arronriissementsdiens-t.
Deze oplossing is beter -te achten dan de
3e doch beslist slechter dan de 2e.
Aanhetverkopen van het huidige directievaartujg en het aanschaffen van een en ander,
dat geschik: is voor de gecombineerde functie
van directi:artuig en rneetschip is daarom
de voorkeur te geven.
Aldus 1an een voldoende versterking van
het varend materieel van de Studiedienst worden
verkregen.
r is nog een ander onmisbaar hulpmiddel
bij het uitvoeren der arspeilinpen, dat nader
moe-t worden bezien, n.l. het peilraaiennet.
en meer uitgebreide beschouwing van de
huidige toestand van dit net is opgenomen in de
reeds meergenoernde eerste nota, van de serie
van drie. In de onderhavige tweede nota wordt
volstaan me-t vermelding van de bezwaren,die aan
het huidige net kleven, van de eisen, die aan
het -te herziene net dienen te worden gesteld en
van de consequenties ,die deze herziening met
zich meebrengt.
Het huidige raaipalennet bezit de volgende
bezwaren0
le. In een groot gedeelte van de peilraaien
zijn geen palen aanwezig.
Op de IJssel werden voor iedere dwarspeiling hou-ten piketten geplaatst. 'as dit bij een
drie-jaarlijkse peiling al bezwaarlijk,voor het
uitvoeren van jaarlijkse dwarpeilingen moet dit

-cals volkomen one.enst worden. gezier..
In de clienstkring Arnhem zijn veel palen
t.g.v. oorlogshandelingen verdwenen.
2e. De meetkundie grondslag van de rsa±plen
is onvoldoende.
In de looli der tijden zijn vele palen verplaatst, verdwenen en opnieuw geplaatst. Het
gevolg hiervan is, dat de stand van de pglen
ten DpzicIte van het zomerhed van de rivier onvoidonde is, en dus bij het intekenen van de
peilingen op de peilbladen vaak op een niet
tvr nocH
\:1 :r i
volledig tv'worden gegaan
-: r •
t x
-- . - te van de rivier is zeer onpractisch.
ze palRn, voor.l lns Bovenrijn n
liggen zover van de rivier verijder', dat het
afstandbepalen met behulp van de coïncidentie:standmeter niet zuiver enoe: meer is en nooc - dwongen de peiling vastgelegd dient te worden
aan zren op de rivier zeer trocilijk en onnauwke''rig
te bepalen li.jr! als de zer'Dr'allijn.
Verder ontbreekt bij ir.rg'- rin de
- voorlijkheid tot plaatsing
of achterpalen, welke
voor het vaartuig de riohting van de dwrsra-.ni
aan te geven.
De eisen,die aan het raTipalennet dienen
-te worden gesteld zijn.
behulp
le. De raaien moeten vastliei
vn ecn raaipaal op iedere oever.
Langs de Bovenrijn en '7aal moet lqns
beiJe oevers bij elke raaipaal een voor- of
achteral aanviezig zijn, opdat van elke oever
uit de richting van de dwarsraai kan worden
aangegeven 9
Op de Bovenrijn zal dit on de T)uitse oev
niet mogelijk zijn en
l volstaan moeten worden net twee palen:€n raaipasi en e'e'n voorof achterpaal op de rechteroever.
Langs de Tc: henodenstrooms van Schoonhoven
-

•
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-10of achterpaal aanwezig zijn.
Overigens is het voldoende, wanneer langs
beide oevers alleen raaipalen staan0
2e.De raaipalen moeten zo dich-t morelijk bij
het zomerbed staan en van de rivier a2 roed zichtbaar zijn
2.De raaia1en moeten aan het meetkundige
net, da-t langs de rivier eanwezi is, vastre.
meten worden.
De raaipalen moeten goed onderhouden worden.
Het is het meest prsctI'che om het onderhoud der raaipalen, evenals dat van de andere
palen, door
arrondissementsdiensten te laten
verzorgen.
u ligt het in de bedoeling van de Meetkundige Dienst van de directie Algemene Dienst,
om langs de rivieren een veelhoeksnet te leggen
-ter vervanging van het bestaande driehoeksnet.
In 1951 wordt hiermee langs de Nederrijn en Lek
reeds een begin gennakt.
Dit is een goede gelegenheid om tegelijk
de raaipalen te herzien, waarna zij aan het
nieuwe veelhoeksnet kunnen worden vastgeme-ten.
Het is gewenst -terwille van uniformi-teit,
overzichtelijkheid en economie,da-t de net-ten van de
peilraaien en de veelhoeksnet'ten aan elkaar
wdrden aangepast.
Hierover is overleg geande met de betreffende arrondissementsdiens-ten.
Voor de herziening van de peilraainetten
zijn de volgende aantallen palen te plaatsen.
IJssel
2500
annerdensch kanaal, Nederrijn en Lek 2000
Bovenrijn en Waal
1500.
De kosten voor aanschat'fing en plaatsing
van deze palen worden geraamd op : f1.25.000.--.
Voor de werkzaamheden langs de middelste
Rijntak in 1951 zijn gelden beschikbaar. Voor
die langs de IJssel zijn voor 1952 gelden aanrevraapd

- 115. Uitwerking der dwarpeiUngen.
De uitwerkingsmethode der dwarspeilingen behoeft niet te worden gewijzigd.
Met het verrichten der dwarsDei1inen en met
de uitwerking daarvan kan het beschLkbare personeel van de Studiedienst niet worden belast.
Hiervoor werd n,l. reeds vermeld dat het
verrichten der dwarspeilingen 30 werkdagen vordert of 16 manweken voor de opzichters.
De verwerking der gegevens eist veel meer
tijd van de opzichters. Bij de verwerking van de
gegevens van de dwarspeilingen in 1950 bleek n.1.
dat hiervoor ± 100 matiieken nodig waren. Hiervan dienden 25 manweken om extra werkzaamheden
in verband met een herziening van de peilkaarten
te doen uitvoeren. Daar staat echter weer tegenover dat op de aa1 slechts de helft van het totale aantal raaien gepeild werd. Daarom moet in
de toekomst voor het uitwerken v'i jaarlijkse
dwarspeilingen gerekend worden op 80 manweken.
Met het verrichten der peilingen komt men
dan in totaal tot 96 manweken.
Deze werkzaamheden kunnen noch op het personeel van de meetsectie noch op dat van de adviessectie drukken, aangezien toch reeds van een
onderbezetting sprake is en de overige werkzaamheden dan in het gedrang zouden komen, hetgeen
met het oog op de Rijnkanalisatio ontoelaatbaar

is.
Het is daarom noodzakelijk het personeel
van de Studiedienst ten behoeve van de jaarlijkse
dwarspeilingen, uit te voeren op alle Tijntakken
door de Studiedienst, met twee man uit t3 breiden.
Aangezien het hier routinerk betre±'t vi betrekkelijk eenvoudige aard, kan dit werk worden
verricht door een opzichter D, geholpen door
een hulp-tekenaar.
Deze beide personeelsleden kmnen, gezien de
aard der werkzaamheden en de beschikbare bureelruimte,het beste in de adviessectie worden ondergebracht.
Het spreekt vanzelf dat genoemde opzichter D
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moet worden ingeschakeld hij het verrichten der
dwars peilingen.
Uiteindelijk worden transparante peilkaarten verkregen, waarvan de arrondissementen transparante afdrukken krijgen.
In de arrondissementsdiensten dienen op
deze tekeningen de plaatsen der bolbakens te
worden getekend met de bolbaken-lijnen. Hiervan
krijgt de Studiedienst weer inzage, opdat dit
kan worden overgenomen.
Tenslot-te wordt nog door de Studiedienst
beald de gemiddelde hoogte van de bodem tussen
de normaallijnen en over de breedte van de vaargeul, welke gegevens de arrondissementsdieflsten
ter beschikking worden gesteld.

6. Kosten van de darseilingefi
Omtrent de kosten, die aan een jaarlijkse
dwarspeiling niet het echolood op de boverrivieren verbonden zijn, kan het volgende worden
opgemerkt.
De totale kosten worden begroot op:
technisch personeel uitvoering en
f. 6000.-uitwerking 2 manjaren
bootpersoneel, uitvoering 1 manjaar"
3000.-3)laridploegen, uitvoering 1 manjaar
3000.-" 1000.-4)teke,nTnateriaal
1000.--5)echoloodpapier
1000.-6) exploitatie meetvaartuig

.

f
Hiervan komen echter el extra kosten op
de begroting van de Studiedienst ten gevolge
van de jaarlijkse dwarspeilinen slechts de
posten 3,5 en 6. Dit is jaarlijks totaal rond
f.5000.--.

7. Samenvruttirig.
le. Vroeger werden de dwarsoeilingen uitsluitend verricht met het oog op de bevaarbaarheid van de Rijntakken. Zij werden om de
drie jaar met. behulp van de stok door de betreffende arrondissementen verricht, uitrewerkt en in 1.art gebracht.
Sedert de Studiedienst over een echolood
beschikte werden de peilingen verricht met medewerking van de Studiedienst.
2e, Nu de plannen voor de Rijnkanalisatie
vastere vormen gaan aannemen en men met de
voorbereiding van de uitvoering is begonnen,
dient elke Rijntak jaarlijks -te worden opgepeild. Bovendien heeft, vooral met het oog op
de zandhuishouding, de Studiedienst veel belang gekre'en bij de darspeilingen.
In verband hiermede en texille van een
noodzakelijke uniformiteit en ter drukking
van de kosten der dv.;arsoeilingen, heeft de
Hoofdingenieur-Directeur bepaald, dat de dwarspeilingen voortaan door de Studiedienst worden
verricht en uitgewerkt in overleg met de
arron dis s cme nts die ns ten
3e. et het oog op de uitvoering der toekostige jaarlijkse dwarspeilinefl moet de
Studiedienst de beschikking krijgen over meer
varend materieel.
Een voldoende oplossing wordt verkregen
door een ccmbinatie te maken van een directievaartuig en een meetschip. Het huidige directievaartuig, het m.s.» Rijn is daarvoor ongeschikt.
Door deze oolossing wordt voorkomen, dat
het bootpersoneel van de Studiedienst moet
worden uitrebiid.
Je± is voor de jaarlijks te verrichten
dwarspeilirigen op alle Rijntakken noodzakelijk,
dat de peilraainetten langs de Rijntakken
grondig worden herzien. Overleg met de arron-

_4_ -

dissernenten is in verband hiermede gaande.
De kosten hiervan zullen f.25.000.-- bedragene
Het verrichten der dwarse ilingen en de uitwerking daarvan kost het technisch personeel 96
manwekeri. Het is noodzakelijk, dat in verband
hierde het technisch personeel van de Studiedienst wordt uitgebreid met én opzichter D en
met cn hulp-tekenaar.

Februari 1951.
Arnhem.
De Adjunct-Ingenieur,

ezien,
De Ingenieur voor de Studiedienst,

.T.-
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