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§ 1.

SAMENSTELLING EN WERKWIJZE DER COMMISSIE.

De Commissie die werd irigesteld bij beschikking van 19 December
1921 no. 262 Afd. Wat. T bestond oorspronkelijk nit de volgende leden;
Dr. J.'P. VAN DEE Stok, Directeur bij het Koninklijk Nederlandsch
Meteorologisch Instituut, tevens voorzitter.
S. Blok, oud-Ingenieur bij den Topograflschen Dienst in Nederlandsch Indie, tijdelijk Ingenieur (thans adjunct-Hoofdingenieur) bij
den Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat.
Prof. Ir. Hk. J. Heuvelink, Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool.
Prof. Dr. J. P. Kuenen, Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te
Leiden.
Dr. Ir. C. W. Lely, Ingenieur (thans Hoofdingenieur) van den Rijkswaterstaat.
.1. L. H. Luymes, Kapitein-ter-Zee-titulair, Chef der Afdeeling
Hydrografie van het Departement van Marine.
Ir. J. C. Ramaee, oud-Inspecteur-Generaal van den Rijkswaterstaat.
E. Scherpenhuysen Rom, Kapitein der Genie, Hoofd van het Inundatie bureel, toegevoegd aan den Inspecteur der Genie.
Ir. W. F. Stoel, Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat,
belast met den Algemeenen Dienst.
J. J. de Vries, Gep. Kapitein-ter-Zee-titulair, Chef van den Hydrograflschen Dienst bij de Zuiderzeewerken en
Ir. J. Th. Thijsse, Ingenieur bij de Zuiderzeewerken, tevens secretaris.
De opdracht luidde:
a. een vergelijkend onderzoek in te stellen omtrent de verschillende hier te lande en in het buitenland in gebruik zijnde
getijmeters en omtrent de meest geschikte wijze vanbepaling
der fouten in de opteekening der waterhoogten, te weeg gebracht door gebreken in de getijmeters en door onjuistheden
in de opgenomen nulpunten;
b. in verband daarmede de navolgende vragen te beantwoorden:
1.

Welke systemen van getijmeters en andere registreerende
peilschalen, hier te lande of in het buitenland in gebruik,
verdienen thans het meest te worden aanbevolen voor toe¬
passing en welk systeem behoort op een gegeven waarnemingspunt te worden toegepast?
1

2.

Is het noodig de bestaande waarnemingspunten alle in stand
te houden en zoo neen, welke piaatsen van opstelling behooren
als definitief te worden gehandhaafd, hetzij met registreerende,
hetzij met gewone peilschalen?

3.

Bestaat er behoefte om van de gewone peilschalen enkele te
vervangen door een registreerende peilschaal van vereenvoudigde inrichting? Zoo ja, welke?

4.

Welke voorzieningen zijn te treffen dat de stand van de
nulpunten der peilschalen voortdurend en voldoende in over- ■
eenstemming blijft met het N. A. P. ?

5.

Is er aanleiding verandering te brengen, hetzij door vereenvoudiging, hetzij door uitbreiding, in den omvang van de
bewerking van het waarnemingsmateriaal verkregen van de
bestaande peilschalen?
Zoo ja, tot welken omvang?

In de eerste vergadering op 5 Januari 1922 installeerde de Voorzitter
de Commissie namens den Minister van Waterstaat en werd de heer
Ramaer tot Ondervoorzitter gekozen.
Op 12 September 1922 trof de Commissie een zware slag door
het plotseling overlijden van Prof. Kuenen.
Hiermede verloor zij haren eminenten raadgever op instrumentaal
gebied, die door geen der overige leden kon worden vervangen.
Gedurende de verdere werkzaamheden is het instrumentale deel
verzorgd door Dr. C. Schoute, adjunct-Directeur bij het Koninklijk
Nederlandsch Meteorologisch Instituut die daartoe toestemming van
den Hoofddirecteur van deze instelling had verkregen. De Commissie
ineent op deze plants een woord van hartelijken dank te moeten
uitspreken voor de toewijding waarmee de heer Schoute telkensweer
geheel belangeloos zijn medewerking verleende en vooral voor de wijze
waarop hij het vraagstuk der tijdcontrole voor de registreerende peil¬
schalen tot een afdoende oplossing bracht.
Door den aard van hun werkkring waren de leden over het
algemeen goed op de hoogte van de verschillende problemen die zich
bij het peilschaalwezen voordoen.
De kennis is nog op verschillende wijzen uitgebreid.
In de eerste plants is een aantal peilschalen door verschillende
leden bezocht, niet alleen om de inrichting ter plaatse te bestudeeren,
maar ook om van gedachten te wisselen met het bedienend personeel.

Yerder is een rondvraag gedaan aan de arrondissements-Ingenieurs van den Eijkswaterstaat over de vraagpunten die bij bet
onderzoek het meest op den voorgrond traden (hijlage nP. 1). Bij deze
enquete verleenden de Hoofdingenieur-Directeuren in de Waterstaatsdirecties hunne tusschenkomst.
In aansluiting hiermede werd met verscheidene Waterstaatsingenieurs de gedachtenwisseling schriftelijk en ook mondeling voortgezet, terwijl ook over de meest gewenschte verdeeling der waarnemingspunten de meening werd gevraagd van eenige Hoofdingenieurs
van den Provincialen Waterstaat, van den Directeur-G-eneraal van het
Loodswezen enz. en van het Rijksbureau voor ontwatering.
Om buitenlandsche toestanden beter te leeren kennen, werd een
studiereis gemaakt naar Duitschland en Denemarken. Aan deze leis,
waarvoor machtiging werd verleend bij beschikking van den Minister
van Waterstaat dd. 12 Maart 1923, n^. 309, Afd. Wat. T, werd deelgenomen door het lid Blok, den Heer Schoute en den Secietaris.
Het rapport van de reisindrukken, dat als bijlage n®. 2 aan dit
verslag is toegevoegd, heeft een grooten invloed gehad op de conclusies
waartoe de Commissie gekomen is, vooral wat betreft de inrichting
der registreerende peilschalen en de bewerking der waarnemingen.
Nadat men langzamerhand een voorstelling had gekregen op welke
wijze de registreerende peilschalen het best kunnen worden ingericht
werd besloten als proef de belangrijkste veranderingen aan te brengen
aan een tweetal bestaande registreerende peilschalen.
Na overleg met de betrokken autoriteiten en na bekomen machtiging
(beschikking van den Minister van Waterstaat dd. 29 November 1923
La. H. Afd. Wat. T.) zijn hiervoor uitgekozen de instrumenten te
Haastrecht en Maassluis. De uitkomsten van deze proefneming zijn
dat de verbeteringen met betrekkelijk geringe kosten op eenvoudige
wijze kunnen worden aangebpacht en dat zij aan het beoogde doel
geheel beantwoorden.
In den aanvang splitste de Commissie zich in een viertal subcommissies, die ieder een onderzoek instelden omtrent een van de
gestelde vragen bj^, b^, b^ en bg.
De derde vraag leende zich er niet toe om onafhankelijk van de
andere te worden beantwoord.
De subcommissies bj^ en b^ brachten ieder een verslag nit, die als
bijlagen nos. 3 en 4 hierachter zijn opgenomen. De Heer Blok diende
eene verhandeling over de bewerking der gegevens in, die de meening
van de subcommissie b- omtrent dit punt in hoofdzaak weergaf. (bijlage o).
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De commissie b2 kwam met een ontwerp-verdeeling van de
waarnemingspunten, die later belangrijk gewyzigd is. Deze stukken
met den uitslag van de enquete en het rapport over de buitenlandsche reis dienden als grondslag voor de samenstelling van dit
verslag.
§ 2.

BEANTWOORDING VAN DE GESTELDE VRAGEN.

De aan de Commissie voorgelegde vragen leenen zich niet tot
een korte beantwoording.
Wat vraag 1 betreft: geen enkel bestaand instrument voldoet
ten voile aan de eischen die men bier te lande aan een registreerende
peilschaal kan stellen. In de volgende §§ 5 t/m 19 heeft de Commissie
de constructies aangegeven die naar hare meening op de verschillende
waarnemingspunten het meest zijn aan te bevelen.
Vraag 2 kan wat het eerste deel betreft ontkennend worden
beantwoord. Een aantal waarnemingspunten kan zeer goed vervallen.
§§ 20 t/m 25 bevatten een voorstel van de dezerzqds meest wenschelijk
geachte plaatsing van gewone en registreerende peilschalen.
Op vraag S luidt het antwoord ontkennend. De redenen daarvan
worden bij de behandeling van vraag 2 reeds ontwikkeld; in § 26
worden daaraan nog eenige beschouwingen toegevoegd.
Het antwoord op vraag 4 kan als volgt worden samengevat. De
nulpunten der peilschalen behooren geregeld (om het andere jaar) te
worden vergeleken met eenige betrouwbare verkenmerken in de omgeving, die op hun beurt van tijd tot tijd door omvangrijke systeinatische waterpassingen moeten worden geverifieerd.
De nulpunten der registreerende peilschalen moeten steeds in
oveieenstemming worden gehouden met die der controleerende peil¬
schalen. De §§ 27—29 geven hieromtrent nadere beschouwingen.
Vraag 5 eindelijk wordt bevestigend beantwoord. De bewerking
en publicatie der waarnemingen zal op enkele punten iets kunnen
worden ingekrompen, voornamelijk door het weglaten van gegevens
die als invariant zijn te beschouwen of uit andere. kunnen worden
afgeleid; daarentegen bleek het gewenscht eenige uitbreiding te geven
door het berekenen van frequenties van waterstanden voor eenige
waarnemingspunten op de rivieren. Ingrijpende veranderingen worden
echter, zooals in §§ 30 t/m 37 wordt uiteengezet, niet voorgesteld.
Alvorens op de vragen nader wordt ingegaan moge in de eerstvolgende §§ (3—4) eenige inleidende beschouwingen worden gegeven.
4

§ 3.

TEGENWOORDIGE TOESTAND VAN HET PEILSCHAALWEZEN IN NEDERLAND.

De eerste indruk, die wordt gewekt door de organisatie tot het
leeren kennen van de waterhoogten, is gunstig. Een groot aantal
pellschaleri langs de kusten en rivieren, zoowel registreerende als
gewone, leveren dagelijks voldoende gegevens om verreweg de meeste
verschijnselen die zich wat de waterhoogten betreft voordoen, te
kunnen nagaan.
Verscheidene publicaties zorgen voor de verspreiding van die ge¬
gevens. Een deel daarvan verschijnt periodiek en bevat tabellen van de
waargenomen standen en van daaruit afgeleide gemiddelden en uitersten,
een ander gedeelte bevat meer diepgaande studies, zooals de door
het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut uitgegeven, werken
van onzen Voorzitter en de door den Algemeenen Dienst van den
Rijkswaterstaat verzorgden arbeid van van Bebesteyn.
Deze gegevens worden gebruikt bij verschillende werkzaamheden,
bijvoorbeeld:
normalisatie en kanalisatie van bovenrivieren;
verbetering van benedenrivieren (Rotterdamsche Waterweg, scheepvaartweg van Dordrecht naar zee);
afwateringskwesties, ontwatering en bevloeiing;
hydrografle’en in verband hiermee scheepvaart (tijvaart);
de studie van de wenscheliikheid en mogelijkheid en naderband
van de gevolgen van wijzigingen in den waterstaatstoestand, zooals
de aanleg van de Nieuwe Merwede, den Nieuwen Maasmond, de verdieping van den'Rotterdamscben AVaterweg, de dichting van overlaten,
de afsluiting der Zuiderzee. Deze studies zouden geheel onmogelijk
zijn, wanneer niet kon. worden beschikt over groote hoeveelheden
waterwaarnemingen die zich over lange perioden uitstrekken.
Over het algemeen is de bestaande organisatie steeds voor haar
taak berekend geweest en men kan dan ook zeggen dat het Nederlandsche
peilschaalwezen steeds aan zijn doel heeft beantwoord.
§ 4. OPMERKINGEN OVER REGISTREERENDE PEILSCHALEN.
De toestand geeft dus reden tot tevredenheid; hieruit volgt echter
niet, dat er geen verbetering gew'enscht is.
In het bijzonder geldt dit voor de registreerende peilschalen.
Deze zijn geleidelijk opgericht; de eerste (te Helder) dateert van 1850,

in 1858 gevolgd door die te Urk. Het grootste aantal is geplaatst in
de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw.
Thans beschikt men over bijna tachtig toestelien vp-aarvan die in
het Amsteldiep (zuidzijde) het laatst is geplaatst in 1924, in verband
met de afsluiting van dat vaarwater.
Een afgerond geheel is daardoor niet verkregen: uitbreiding is
geschied met het oog op de behoeften van het oogenblik en met
instrumenten van sterk uiteenloopende constructie.
De plaatsing van de instrumenten is thans niet de meest
rationeele.
Naast goede toestelien treft men er een aantal aan die verouderd
zijn. De diagrammen zijn op zeer verschillende wijzen ingericht 'pvat
bij de bewerking (in massa) tot tijdverlies en gemakkelijk tot vergissingen leidt. Zoo komen hoogteschalen voor van 1:1; 2:5; 1:3;
1:5; 1:10; 1 : 20; 1 : 50 en 1 : 60.
Zelfs is er een instrument geweest, dat op 1 : 100 registreerde,
terwiil er ook toestelien zijn waarbij de hoogteschaal — noodgedwongen — varieert tusschen 1 ; 10 en 1 : 15.
Een even groote verscheidenheid is er in de tijdschalen. Een uur
'wordt bij een groot deel der instrumenten op het diagram voorgesteld
door 12 mm., maar bij andere instrumenten is deze maat 8; 10; 11,25;
12,5; 13,75; 14; 15; 16; 18; 20 of 30 mm.
Om achteraf te kunnen nagaan of geheel juist is geregistreerd,
worden verschillende controle-inrichtingen toegepast. Deze inrichtingen
werken niet altijd betrouwbaar, terwijl ze bij vele instrumenten geheel
ontbreken. Dit is bedenkelijk: men vertrouwt op de waarnemingen en
■wel eens ten onrechte.
Vervolgens is een ernstige bron van moeilijkheden de zeer groote
hoeveelheid papier die geregeld door de instrumenten wordt beschreven.
Reeds lang is alle beschikbare ruimte in de gebouwen van den
Algemeenen Dienst door peilschaalbladen ingenomen en de oudere
jaargangen zijn opgestapeld in de kap van een ander Rijksgebouw.
Er is daar vreinig toezicht mogeljik, de berging is zeer gevaarlijk bij
brand en geeft aanleiding tot bederf, terwijl het raadplegen van deze
diagrammen zeer bezwaarlijk is.. Er zal een betere bergplaats moeten
worden gevonden, maar het is duidelijk dat men ook dan op den
duur niet op deze wijze kan voortgaan: elk jaar wordt de benoodigde
bergruimte weder eenige kubieke meters grooter. Er zijn drie middelen
om hierin verbetering te brengen namelijk het beperken van het
papierverbruik per instrument, het verminderen van het aantal regi6

streerende peilschalen en het met oordeel opruimen van het grootste
deel der diagrammen.
Een moeilijke kwestie, die evengoed voor de gewone peilschalen
geldt, is die der nulpnnten. Hoewel er geregeld waterpassingen worden
uitgevoerd, hestaat bij een aantal peilschalen onzekerheid in de hoogteligging van het nulpnnt ten opzichte van het vlak van N.A.P. Fouten
van een decimeter en meer zijn soms niet uitgesloten.
Het onderhoud van de instrumenten is meestal in handen van
een plaatselijk klokkenmaker, in vele gevallen door tusschenkomst
van den aannemer van een onderhondsbestek. Op verscheidene plaatsen
is dit onderhoud niet voldoende, waarvan nu en dan hapering en
stilstaan van het uurwerk het gevolg is.
Men hangt in dit opzicht en ook voor den goeden stand van de
peilschaal sterk af van de handigheid en den goeden wil van den
persoon die met de bediening van het instrument is belast en van
den onmiddellijk toezichthehbende, meestal een technisch-ambtenaar
van den Rijkswaterstaat.
§ 5.

DE INRICHTING VAN GEWONE PEILSCHALEN.

In Nederland bestaan verrevmg de meeste gewone peilschalen
nit een in centimeters verdeelde schaal, bevestigd tegen een verticaal
staand stevig voorwerp.
Deze bevestiging is van zeer veel belang voor de betrouwbare
ligging van het nulpnnt van de schaal. Het beste is een stevig gefundeerd kunstwerk, brug, sluis, stuw of kaairnuur te gebruiken en
in verreweg de meeste gevallen is dit wel aanwezig omdat men juist
in de buurt van die kunstwerken de waterstanden wenscht te kennen.
Toch dient men zich geen overdreven voorstelling te maken van
den onveranderliiken stand zelfs van de grootste kunstwerken; het
is b.v. niet onwaarschijnlijk dat de kleine- schutsluis te IJmuiden een
vijftal centimeters gezakt is ten opzichte van de naaste omgeving.
Eene bevestiging van de peilschaal tegen een houten paal van
een beschoeiing, steiger of remmingwerk is nog minder betrouwbaar,
terwijl een paal die opzettelijk is geslagen om er de peilschaal aan te
kunnen bevestigen evenmin. veel waarborg biedt tegen verandering
van den stand van het nulpunt.
Wat de schaal zelf betreft, deze wordt vervaardigd van beschilderd
hout, gedmailleerd ijzer of lava (vroeger ook hardsteen;.
De geemailleerde schalen zijn de duidelijkste, maar zij zijn onderhevig aan aangroeien.

«

Herhaaldelijk schoonmaken voo'ral van het gedeelte ter lioogte
van den gemiddelden waterstand is noodig.
Om dit deel, dat het eerst versleten is, te kunnen vervangen,
is het gewenscht de schaal nit niet te lange stukken te laten bestaan,
b.v. deelen van 1 meter. In Denemarken gaat men hierin veel verder;
de schaal hestaat nit losse verwisselbare stukjes van 5 cm, die in een
houten plank worden ingelaten. Ontegenzeggelijk komt men er daarhij
eerder toe onduidelijke stukjes te verwisselen maar men heeffc het
nadeel van geringer verband tusschen de verschillende deelen van de
schaal onderling.
De gebruikelijke indeeling van de schaal met witte strepen van
een centimeter breed op een blauwen achtergrond schijnt wel het
meest aan te bevelen. Het is niet noodig aflezen op grooten afstand
mogelijk te maken door de zijkanten van de schaal van uitsteeksels
te voorzien, zooals in het buitenland (Duitschland, Zwitserland, Vereenigde Staten) wel gebeurt. Deze wijze van doen wordt hier alleen
gevolgd bij soramige „peilschalen” die uitsluitend voor de scheepvaart
dienen. Eigenlijk zijn dit meer merkteekens; de waterhoogte wordt
beoordeeld door middel van horizontale latten, meestal op afstanden
van een voet boven elkander tegen een paal aangebracht.
§ 6. AFWIJKENDE CONSTRUCTIES VAN GEWONE PEILSCHALEN.
In verschillende kunstwerken zijn peilschalen aangebracht door
de merkstrepen en hoogtematen in hardsteenen of granieten onderdeelen
van het bouwwerk zelf — slagstijlen e.d. — nit te hakken. Deze wijze
van doen is niet aan te bevelen. In de eerste plaats is de verdeeling
onduidelijk, maar het grootste bezwaar is de onmogelijkheid om het
nulpunt te verstellen. Dit verstellen zal in geen enkel geval zijn te
ontgaan; al zou het bouwwerk zelf blijven staan, dan nog maken
stijgingen of dalingen van grootere gebieden het onvermijdelijk.
Langs de bovenrivieren treft men enkele hellende peilschalen aan.
Zij zijn wel gemakkelijk af te lezen maar bezitten weer, indien zij
van natuursteen zijn vervaardigd, het bezwaar van de onmogelijkheid
van verstellen; bovendien ontstaat foutieve aflezing bij veranderde
helling of bij aanvankelijk verkeerde helling. Bij hellende oevers en
sterk wisselende waterstanden lijkt uit dit oogpunt een uit meerdere
deelen aan verschillende palen bevestigde verticale geemailleerd ijzeren
schaal te verkiezen boven een hellende.
Bij aan golfslag of aanvaring blootgestelde plaatsen wordt de
schaal, wanneer dit zonder groote kosten mogelijk is, soms in een
8

door een kleine opening met het buitenwater in geineenschap staande
put of buis opgesteld.
De aflezing is dan te vergemakkelijken door er een vlotterpeilschaal
van te maken. Aan den vlotter is een verticale stok of stang bevestigd die langs een vaste schaal of een index loopt, of de stand
van den vlotter wordt door middel van een over een wiel gespannen
draad op een wijzer overgebracht. Bij deze constructies, die een
overgang vormen tot de registreerende peilschalen, is het ter controle
noodzakelijk dat een in het buitenwater geplaatste gewone schaal
aanwezig is.
Een weinig voorkomende vorm is de z.g. vloeipeilschaal. Zij kan
worden toegepast op het strand en bestaat nit een serie in het zand
geslagen paaltjes waarvan de met zink afgedekte koppen elk een
vastgestelde hoogteligging hebben. Is het interval in hoogte 5 cm-dan
is bij rustige zee een aflezing op centimeters mogelijk; bij sterken
golfslag zal men op 5 cm moeten afronden en zelfs bij de zwaarste
branding zal een ernstig en geoefend waarnemer geen fouten van
meer dan een decimeter maken, iets wat bij een gewone schaal
volstrekt niet bereikbaar is.
De constructie is duur in onderhoud en vereischt geregeld waterpassen van de koppen en nastellen van de paaltjes. In het algemeen
is hare toepassing uitgesloten; alleen wanneer men over korten tijd
betrouwbare waarnemingen aan het strand wil hebben kan door het
gebruik van een vloeipeilschaal het hier zeer bezwaarlijke aanbrengen
van een registreerend instrument worden ontgaan.
§ 7. REGISTREERENDE PEILSCHALEN. EISCHEN WAARAAN
ZIJ MOETEN VOLDOEN.
Het is niet mogelijk overal goed instrumentaal onderlegde personen
voor de bediening der toestellen te vinden en daarom kan men als
eersten eisch stellen dat een registreerende peilschaal zoo eenvoudig
mogelijk is, zonder teere onderdeelen, zoodat de kans op haperen
ook bij niet geheel juiste behandeling tot een minimum is beperkt.
De bediening meet voornamelijk bestaan uit het verwisselen van
diagrampapier en het opwinden van het uurwerk. Daarbij komt de
zorg voor het gelijk loopen van de klok en het bedrijfsvaardig houden
van het schrijfmiddel (bijvullen van pen, slijpen en vervangen van
potlood). Zorgen voor een goede hoogte van het diagram en af en toe
oli6n van de bewegende deelen kan alleen aan goede waarnemers
worden toevertrouwd.
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In de tweede plants moet er weinig kans op het maken van
fouten in lioogte- en tijdaanwijzing zijn en wanneer er fouten geinaakt
zijn moet een aandachtig lezer van het diagram ze kunnen corrigeeren.
De bewerking (in massa) van de getijlijnen moet niet te veel
moeite kosten, hierop zal men vooral bij de inrichting van de diagrammen
moeten letten. Het papierverbruik moet zoo klein mogelijk zijn.
Een vaste stand ook bij golfslag moet verzekerd zijn, terwijl er
voor gezorgd moet worden, dat ook op den duur de juiste buiten'waterstand wordt aangeteekend.
Het is nu de vraag, welke nauwkeurigheid van hoogte en tijd
gevs^enscht is. Wat het laatste betreft, een onzekerheid van niet meer
dan 5 minuten is wel toe te laten. Het is immers niet te denken
dat het van belang is te -weten of een bepaalde stand enkele minuten
vroeger of later is voorgekomen.
Ook voor het berekenen van getijconstanten zal bij een maximum
tijdfout van 5 minuten de nauwkeurigheid voldoende zijn. De kappagetallen worden dan in den regel tot op een graad nauwkeurig gevonden.
Voor de hoogte is een centimeter wel de grootste nauwkeurig¬
heid die geeischt mag worden. Bedenkt men hoe licht door zuiver
plaatselijke storingen de waterstand een of twee centimeters kan
veranderen, dan komt men allicht tot de conclusie dat een onzeker¬
heid in de registratie tot dat bedrag kan worden aanvaard. Een
uitzondering vormt het overgangsgebied tusschen boven- en benedenrivieren. Wil men het zwakke getij daar nog behoorlijk leeren kennen,
dan moeten de hoogtefouten kleiner dan een centimeter blijven.
§ 8.

DE MEEST GEWENSCHTE INRICHTING VAN
HET NORMALE TYPE.

In de bijlagen nos. 2 en 3, de rapporten omtrent de buitenlandsche
en inheemsche peilschalen, worden de verschillende constructies, die
voor de onderdeelen der registreerende peilschalen zijn toegepast
besproken.
De conclusies waartoe het laatstgenoemde rapport komt, zijn door
onderzoek van lateren datum gewijzigd; in het volgende zullen de
vormen' worden gegeven die naar onze'meening het best aan de in
de vorige § opgesomde vereischten voldoen.
§ 9.

DE ONDERBOUW.

De onderbouw moet bij voorkeur een gemetselde of betonnen
peilput zijn, die behoorlijk gefundeerd is. Hit een oogpunt van kosten10

besparing kan een vlotterbuis worden aangebracht, die aan een in bet
water geplaatste hulpconstructie is bevestigd. Deze methode heeft
echter zeer groote bezwaren.
Bij vorst is de werking betrekkelijk spoedig gestoord en sterke
golfslag is niet voldoende te dempen, zoodat men diagrammen verkrijgt zooals de peilschaal van Hoek van Holland by ruw weer oplevert,
waarbij de waterstand niet door een enkele lijn maar door een breede
onregelmatige inktband wordt voorgesteld. Deze diagrammen geven
dan een minder nauwkeurig inzicht in bet verloop van de waterbeweging (onzekerbeid van meerdere centimeters), ook kan door bet
been en weer gaan over bet papier de scbrijfpen vastloopen, waardoor bapering ontstaat.
Wanneer de situatie bet maken van een peilput zonder te groote
kosten mogelijk maakt, zal men een opstelling met een vlotterbuis
moeten vermyden, ten minste wanneer men prijs stelt op waarnemingen bij vriezend weer en bij golfslag. Het is gewenscht te
onderzoeken of by Hoek van Holland een peilput te maken is.
De put moet niet te klein zijn; minstens 2X2 meter. Om een
rustigen gang van den vlotter te bevorderen verdient bet aanbeveling
in den peilput weer een vlotterbuis te maken, die een diameter kan
krijgen van omstreeks 10 cm meer dan die van den vlotter.
§ 10.

DE TOELEIDINGBUIS.

De toeleidingbuis, die voor de gemeenschap tusscben buitenwater
en peilput zorgt, mag niet te nauw zijn; 10 cm is als minimum te
bescbouwen. De buis staat steeds bloot aan dichtslibben en dicbtgroeien, zoodat er maatregelen moeten worden genomen om de buis
open te bouden. Zoo eenigszins mogelijk moet dit gebeuren door te
spuien; de buis wordt bij hoogwater gesloten tot het volgende laagwater. Op plaatsen met kleine getyryzing kan de peilput bij gesloten
toeleidingbuis kunstmatig worden gevuld.
Eerst wanneer ondanks het spuien de buis tocb verstopt raakt
is. het doorhalen met een aan een ketting bevestigde prop noodig.
Op den duur gaat de buis daardoor slijten, zoodat men met de mogelijkheid van vernieuwing rekening moet bouden.
Wanneer de buis onder een zware zeewering wordt doorgevoei'd,
kan deze vernieuwing niet dan met veel moeite en kosten geschieden.
In een dergelijk geval is het beter de toeleiding als bevel in te richten;
deze inrichting komt ook in aanmerking indien gevaar bestaat voor
breuk van een gewone toeleiding door zetting van den dijk.
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Voorziet men deze op het hoogste punt van een luchtpomp,
worden horizontale gedeelten vermeden en gaat men niet hooger dan
7 a 8 meter boven den laagsten waterstand, dan wordt een zeer
behoorlijke toestand verkregen, vooral als veiligheidshalve een dubbele
buis wordt aangebracht. Toch beteekent een bevel altijd een complicatie
die men liever meet vermijden.
§ 11.

DE VLOTTER OF DRIJVER.

De afmetingen hiervan worden bepaald door de verlangde nauw.
keurigheid. Gedurende het vallen van het water moet de vlotter het
instrument trekken, terwijl, wanneer het water rijst, het instrument
(tegenwicht) den vlotter trekt. Dientengevolge zal de waterverplaatsing
in beide gevallen zooveel veranderen als overeenkomt met het dubbele
van de kracht die noodig is om het instrument te bewegen.
Volgens proeven is deze kracht, gemeten aan den vlotterdraad,
bij goed gestelde, behoorlijk gesmeerde instrumenten veel minder dan
100 gram. De horizontale doorsnee van den vlotter moet dus zoo
groot zijn, dat een verschil in waterverplaatsing van hoogstens
200 gram overeenkomt met een toe te laten verschil van diepgang.
Bij. een diameter van 20 cm is dit hoogstens 6 mm, bij een middellijn
van 30 cm slechts 2,5 mm. Grooter dan 30 cm behoeft de diameter
van den vlotter niet te zijn.
De hoogte, waarover de vlotter deze doorsnee moet hebben, moet
niet kleiner worden genomen dan 5 cm. Niet alleen wordt anders het
goed ballasten te moeilijk, maar ook moet men rekening houden met
verandering van den diepgang door aangroeien e. d. Hoogere vlotters
zijn niet noodig.
Wat het materiaal aangaat, het is vrij onverschillig of men glas
of rood koper neemt. Beiden groeien aan-en moeten dus af en toe worden
schoongemaakt. Glas heeft zijn breekbaarheid tegen, koper de gevoeligheid voor galvanische working, die_ echter niet ernstig is als er
geen andere metalen voorwerpen in den put zijn.
§ 12.

DE OVERBRENGING.

De overbrenging van den vlotter naar het schrijfmiddel bestaat eerst»
nit den vlotterdraad. In vele gevallen is deze van platina. Dit is niet
noodig; de vereischten zijn alleen voldoende sterkte bij groote soepelheid,
ongevoeligheid voor roesten en een niet te groote uitzettingscoefflcient
(b. V. niet meer dan 15 X10-**) watbij een lengte van 10 meter en een temperatuursverschil van 30° C. tot een rek van 0,45 cm leidt. Aan deze
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vereischten wordt door verschillende legeeringen voldaan die veel
minder kostbaar zijn dan platina, b. v. siliciumbrons, nieuwzilver,
manganien, fosforbrons; zelfs gewoon gevlochten geel koperdraad kan
worden gebruikt. Misschien komt ook een nieuwe ijzersoort, bet z.g.
Nerosta staal in aanmerking, wanneer dit tenminste niet te stug is.
De draad is bevestigd aan het vlotterwiel. Doordat eenige slagen
van den draad op elkaar vielen zijn wel eens fouten geconstateerd
van enkele centimeters. Het is daarom op plaatsen waar een groot
verschil bestaat tusschen de hoogste en laagste standen wenschelijk
het wiel te voorzien van schroefgangen.
Om bij breuk van den vlotterdraad te voorkomen dat het vlotter¬
wiel snel gaat draaien moet’een vanginrichting worden aangebracht.
De tegenwoordig algemeen gebruikelijke constructie, die in working
treedt wanneer de spanning uit den vlotterdraad verdwijnt, is afdoende.
Om het aantal draadbreuken te verminderen is het nuttig den vlotter¬
draad zoo sterk te maken dat hij het voile gewicht van den vlotter
kan dragen.
Bij de thans volgende tandradoverbrenging meet doode gang
zooveel mogelijk worden voorkomen.
Het tegenwicht moet daarom liefst niet direct aan het vlotterwiel
aangriipen maar zoodanig worden bevestigd dat de tandraderen zooveel
mogelijk tusschen vlottei' en tegenwicht vallen.
De liniaal (heugelstang) die de beweging van den vlotter op
verkleinde schaal volgt wordt voorzien van een verdeeling die langs
een index beweegt. De mogelijkheid van verstellen van dien index moet
bestaan om, na verzetten van de controleerende peilschaal, schoonmaken
van den vlotter, draadbreuk of lets dergelijks, de aflezing aan de
lineaal te laten overeenkomen met den stand van het buitenwater,
maar dit verstellen moet niet te veel geschieden en slechts bij uitzondering aan de waarnemers worden overgelaten.
§ 13.

DE SCHRIJFPEN.

De Commissie is in afwijking van het rapport (bijlage no. 3) tot
de conclusie gekomen dat inktregistratie de voorkeur verdient. Neemt
men als vaststaande aan dat onderbroken registratie (prikstiften) niet
te verkiezen is, dan blijven, behalve het schrijven met een stift op
geprepareerd papier, alleen potlood en inkt over.
Tegen het eerste pleit de groote kracht waarmede het potlood
op het papier moet drukken, de mogelijkheid van retouche en ondui(lelijkheid op den langen duur. De vele instrumenten die, zoowel in
II
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het buitenland als hier te lande, geregeld goed functionneeren met
inktregistratie bewijzen dat men het bezwaar tegen inktregistratie van
opdrogen van schrijfpen, knoeien en vlakken, niet zwaar behoeft te
tellen, als maar gezorgd wordt voor een goede deinping van de golfbeweging. Een greet voordeel van inktregistratie is dat de tijdcontrole
kan worden verkregen doordat de pen zelf uurteekens maakt in den
verm van kerte onderbrekingen van de getijlijn.
De censtructie van de pen met bevestiging is van groeten invloed
op de betrouwbaarheid van de diagrammen.
Het verwisselen van de pennen meet gemakkelijk uitvoerbaar
zijn, maar zij moeten zoodanig bevestigd zijn, dat zij sleclits in een
stand kunnen worden geplaatst. Dit kan b.v. worden verkregen door
de pennen te bevestigen op stalen staafjes van een bepaalde lengte.
Deze staafjes rusten met twee nokjes in iiikeepingen in een als penhouder dienstdoend busje. Zoodoende wordt ook draaien om de as
van het staafje verhinderd. Een dergelijke constructie vindt men o. a.
bij de Dines Anemometers.
Om de pen van het papier te kunnen lichten moet de penhouder
om een horizontale as kunnen draaien.
Dit aflichten kan op twee wijzen geschieden. In de eerste plants
door den waarnemer, wanneer hij een registreertrommel wil afnemen,
opzetten of draaien.
Daarvoor is een hefboompje noodig, waarmede de pen in opgelichten stand kan worden vastgezet. De andere wijze van oplichten
moet geschieden door het uurwerk, wanneer een tijdmerk moet
worden gemaakt. Dit kan gebeuren door een door het uurwerk bewogen raam te doen aanslaan tegen een zijdelingsch uitsteeksel aan
den penhouder. De scherpste tijdaanduiding wordt verkregen wanneer
even (5 minuten) voor het voile uur de pen geleidelijk wordt opge
licht en zij op het uur plotseling wordt losgelaten.
Voor de pen kan men glazen buisjes nemen, maar ook de veelal
gebezigde metalen schoepjes zijn -goed te gebruiken, mits men ze
niet te stomp laat worden en ze af en toe schoonmaakt.
De inkt mag niet te snel opdrogen en ook op den duur niet
verbleeken.
Een vraag is nog, of het noodig is de schrijfpen met houder in
hoogte verstelbaar te maken. "Wanneer alles goed is gesteld is het
niet denkbaar, dat de pen ten opzichte van het diagram in hoogte
ontregeld zal raken. Alleen als de index ten opzichte van de lineaal
moet worden verzet is het noodig ook de pen te Veranderen. Maar
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dan moet men de voorkeur geven aan een inrichting, waarbij de
regeling geschiedt door de geheele liniaal met een micrometerschroef
zoover op en neer te bewegen tot de aflezing van den index klopt
met den stand van bet buitenwater. De pen staat dan vanzelf op de
goede hoogte.
Een verdere hoogtecontrole, bijvoorbeeld door, zooals in Hamburg
geschiedt, een schietlood op den vlotter neer te laten (bijlage n°. 2,
biz. 3) schijnt dan onnoodig. Verschil van stand van het water in den
peilput met het buitenwater en gewijzigde diepgang ontsnappen bovendien aan deze controle.
§ 14.

HET DIAGRAM.

Het is vrij onverschillig of de diagrampapieren worden opgespannen
op een „vlottertrommel” of op een „kloktrommel” (bijlage n^. 3,
biz. 3 en 4).
Op een enkele uitzondering na zijn de bestaande instrumenten
op de laatste wijze ingericht en daarom zal met beschrijving van het
algemeene type van deze constructie kunnen worden volstaan. De trom¬
mel wordt daarbij door het uurwerk gedraaid, terwijl de schrijfpen bij
op- en neergaan van den waterspiegel een beschrijvende lijn volgt.
Handelbare diagrammen moeten niet grooter zijn dan 35 X 45,
hoogstens 40 X 50 cm, en wanneer men van het principe uitgaat
dat een tweede schrijfstift moet worden vermeden, volgt hieruit welke
hoogteschaal kan worden gebruikt.
Wanneer men de plaatsen, waar thans registreerende peilschalen
zijn opgesteld, rangschikt naar het hoogteverschil tusschen den hoogsten en laagsten bekenden waterstand, dan blijkt het, dat dit verschil
in de meeste gevallen minder dan 6 meter bedraagt. Een vijfentwintigtal plaatsen heeft een grooter verschil, maar acht meter wordt slechts
overschreden op drie plaatsen, nl. Delfzijl en Hansweert (beide 8.08)
en Pannerden (8.22). Wat Pannerden betreft, zoowel de hoogste als
de laagste stand is daar voorgekomen bij ijsgang, hoogste in 1809,
laagste in 1865 (v66r de regularisatie der rivieren). Het is hiet
waarschijnlijk dat deze standen zich zullen herhalen en bovendien
kan een dergelijke abnormaal lage waterstand wegens de diepteligging van de toeleidingbuis toch niet worden geregistreerd. De
overschrijdingen te Delfzijl en te Hansweert zijn zoo klein, dat ze
op de randen van het diagram kunnen worden aangeteekend, zelfs
al zouden de thans bekende hoogste en laagste standen in de toekomst
nog eenigszins worden overtroffen. Er moet dus rekening worden
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gehouden met een hoogte van 8 meter, zoodat bij een hoogteschaal
van 1 ■: 20 elke peilschaal in staat is alle waterhoogten op een
diagram (zonder de randen) 40 cm hoog aan te teekenen.
De vraag is nu, of deze schaal van 1 : 20 niet te klein is. Een
centimeter waterhoogte wordt tot een halven millimeter teruggebracht;
dit is niet veel, inaar toch met zekerheid af te lezen. Trouwens al
is de schaal grooter, het juist aflezen op een enkelen centimeter is
veelal niet mogelijk. Er blijven altijd nog te veel niet te elimineeren
onzekerheden over, die samen meer dan een centimeter groot kunnen
worden. Bij de Zeeuwsche instrumenten, die reeds lang op 1:20
aanteekenen is nooit gebleken, dat de schaal te klein was.
Slechts bij een bepaalde groep kan het wenschelijk zijn een
grootere hoogteschaal te gebruiken, namelijk waar een zeer zwak
getij voorkomt en het juist om dat geti] te doen is. Dit is het geval
bi] enkele Zuiderzeepeilschalen, die over eenige jaren vervallen en bij
de waarnemingspunten op het grensgebied tusschen bovenrivier en
tijrivier. Een schaal van 1 : 10 is ook hier voldoende.
Tot welke constructiewijzigingen deze grootere schaal aanleiding
geeft, zal worden nagegaan in § 16. De hoogte van het diagram blijft
daarbij beperkt tot 40 cm.
Op de stations, waar de bekende waterstanden niet meer dan
6 meter uiteenloopen, kan het blad zonder de randen 30 cm hoog
worden.
A^oor den tijd is een schaal van 12 mm voor een uur een goede
maat. De nauwkeurigheid waarmede het diagram is uit te meten
bedraagt dan 2 a 3 minuten (0,5 mm op het papier). De verandering
van den waterspiegel in dien korten tijd is op geen enkel station
van veel beteekenis en door de onvermijdelijke fouten in den juisten
gang der uurwerken, die dezelfde orde van grootte hebben, is een
grootere nauwkeurigheid practisch toch niet bereikbaar.
De reden waarom juist 12 mm wordt gekozen is, dat elke
millimeter bij die schaal 6 minuten voorstelt, wat bij het bewerken
der bladen gemak oplevert.
Een dag is nu 28,8 cm; wanneer een flinke rand wordt genomen
om bij verlating van het bezoek van den waarnemer de getij lijn nog
eenigen tijd te kunnen Men doorloopen, dan komt men tot 38 a 40 cm
papierbreedte. Deze breede rand dient tevens voor de bijschriften.
AVanneer de horizontale afstand tusschen den tijd van hoog- en
van laagwater op het blad gemeten veel grooter wordt dan de verticale
afstand, die op het diagram met het tijverschil overeenkomt, worden
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de getijlijnen weinig overzichtelyk. Het verdient dan aanbeveling de
tijdschaal te verkleinen. De aangewezen schaal is dan 6 mm per uur,
de diameter van de trommel kan dezelfde blijven, maar de omloopstijd wordt verdubbeld, zoodat telkens de getijlijn van twee dagen
wordt opgeteekend. Deze gedragslijn volge men op plaatsen, waar de
gemiddelde getijrijzing niet meer dan 80 cm bedraagt. Bij zeerkleine
getijrijzing (onder 20 cm) is een tijdschaal van 3 mm per uur voldoende;
de lijnen worden dan 4 dagen lang en het verstellen van het diagram
kan twee maal per week op vaste dagen geschieden. Op de bovenrivieren is in den regel een nog kleinere schaal mogelijk, nl. 1,5 mm
per uur.
Met deze regels kan men de zeer groote verscheidenheid van
schalen en formaten der diagrammen beperken tot het volgende:

Hoogteverschil
uiterste
standen.

Gem. tijverschil.

Hoogtescliaal.

Tijdschaal.

1 uur = 12 mm
1 : 20
grooter dan 6 m grooter dan 80 cm
1
:
20
40—80
„
id.
= 6 »
20—40 „
1 : 10
id.
jj
— 6
«
1 ; 10
= 3 „
kleiner dan 20 „
id.
1 : 20
geen
id.
—
als ho yen
kleiner dan 6 m
I!

a

II

Hoogte Breedte
diagram- diagrammen
men
(zonder (zonder
vanden). randen).
40 cm
id.
id.
id.
id.
30 cm

28,8 cm
id.
id.
id.
id.
id.

Er zijn nu twee formaten, twee hoogte- en vier tijdschalen.
De bevestiging van het diagrampapier op den trommel geschiedt
door het met een langs een beschrljvende lijn gaande veer op te
sluiten, zooals algemeen gebruikelijk is. Het profiel van de veer moet
zoodanig zijn, dat de pen zonder haperen erover kan gaan voor het
geval dat de waarnemer eens meerdere uren wegbleef.
Met het oog hierop moeten de randen van het papier ook zoodanig
over elkander worden geslagen, dat de pen van den bovenliggenden
naar den ondersten rand gaat. Bij trommels die worden omgekeerd
is dit natuurlijk niet mogelijk. Daarop moet het papier zoodanig worden
opgezet, dat de bovenliggende rand onder de veer komt.
Het juist opzetten van het papier geschiedt door een op de
trommel bevestigd puntje te prikken door het begin en het eind van
17

de hoogtelijn die op de halve hoogte van het diagram is. De in het
papier geprikte gaatjes geven achteraf een controle op het opspannen
van het papier. Stellen van het papier door het met een „op maat”
afgesneden rand tegen een op de trommel gedraaide borst of flens
te laten aansluiten is verwerpelijk.
AVanneer een goede kwaliteit papier wordt gebruikt, de uurlijnen
in de vezelrichting met de minste krimp worden aangebracht en
gezorgd wordt dat het hlad niet in vochtigen toestand wordt opgespannen,
is bij trommels van niet te grooten diameter geen verdere hoogtecontrole noodig. De ervaring leert trouwens, dat met verdere hoogtemerken zelden of nooit rekening wordt gehouden.
De tijdcontrole is besproken in § 13; verdere maatregelen zijn
niet noodig.
Behalve het feit dat de tijdcontrole, door de pen zelf de uurteekens te laten maken, veel zekerder is dan de gebruikelijke wijze
met door een afzonderlijk slagraam gemaakte uurprikken, heeft de
methode het groote voordeel dat het mogelijk wordt hetzelfde diagrampapier meermalen te gebruiken. Door de dagelijksche verlating van
het getij loopen de lijnen van verschillende dagen zoodanig uit elkander
dat op de stations met flink tijverschil de kans op verwarring
gering is. Op plaatsen waar de getijlijn een regelmatigen vorm heeft
en een niet te krachtige wind storingen geeft die betrekkelijk klein
zijn ten opzichte van het tijverschil kunnen, bij goede demping, zeven
of acht lijnen op elk hlad worden gemaakt. Aan deze voorwaarden
voldoen de Zeeuwsche en een deel der Zuidhollandsche stations en
enkele plaatsen in het noorden (Delfzijl, Zoutkamp, Terschelling,
Harlingen.)
AVaar het getij zwakker is, een lang laagwater, agger, dubbele
vloedkop of een dergelijke onregelmatigheid optreedt kan men niet
zoover gaan met het meermalen gebruiken van het papier. Meer dan
vier lijnen mogen dan niet door elkander loopen, anders kost het
bewerken veel inspanning en is verwarring tusschen de van verschillende
dagen afkomstige lijnen niet uitgesloten.
Het verdient aanheveling een middel te gebruiken dat bij het
proefinstrument te Maassluis is toegepast nl. een inrichting te maken
waardoor twee lijntypen om de andere worden gemaakt. Te Maassluis
heeft het eene lijntype onderbrekingen om het uur, bij het andere
komen de tijdmerken elk half uur voor. Sterker tegenstelling kan
worden verkregen door in het tweede lijntype drie merken per uur te
nemen; het gebruik van nog meer onderbrekingen is te ontraden.
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daar het dan soms moeilijk wordt de uurmerken dadelijk te ondersclieiden
van de tusschengelegen onderbrekingen. Bij diagrammen met een
kleinere tijdschaal (6, 3 of 1,5 mm per uur) worden de intervallen
tusschen de controles en de duur der onderbrekingen langer genomen.
Het omschakelen van het eene lijntype op het andere geschiedt
automatisch, zoodat de bediening niet wordt bemoeilijkt. Bit is wel
het geval bij een ander middel waardoor de lijnen nog beter worden
onderscheiden; het gebruik van verschillende kleuren inkt. Bit vereischt telkens verwisselen van schrijfpen, wat met de in de vorige
§ beschreven inrichting wel toe te laten is maar toch complicatie in
de bediening geeft. Alleen wanneer over goede waarnemers wordt
beschikt is het aan te bevelen met verschillende kleuren te werken.
Er is nog een middel om papier te sparen. Bij een aantal waarnemingspunten kan het diagram zoo worden ingericht dat in den
regel slechts de onderste helft van het diagram wordt beschreven.
Het verschil tusschen den laagsten stand die nog moet worden geregistreerd en een peil dat een eindweegs boven gewoon hoogwater
ligt, komt dan overeen met niet meer dan de halve diagramhoogte.
Nadat de eene helft van het diagram is volgeschreven wordt de
trommel met het blad erop onderstboven gekeerd, waarna de andere
helft van het diagram wordt gebruikt.
Bij stormvloeden kan het gewenscht zijn om het door elkander
loopen van de lijnen van beide helften te vermijden door bijtijds een
nieuw blad op te spannen.
Een voorwaarde voor deze constructie is dat het controlepuntje
dat in de middelste hoogtelijn van het papier moet prikken juist op
de halve hoogte van de trommel is aangebracht.
Om deze werkwijze mogelijk te maken zal het veelal aanbeveling
verdienen het diagram voor 8 meter waterhoogte in te richten waar
met 6 zou kunnen worden volstaan. Bij het proeflnstrument te Maassluis
bijvoorbeeld ligt de hoogste waterstand op 325+, de laagste op 200 —,
gewoon hoogwater op 86+. Be onderrand van het diagram komt
overeen met 200 —. Maakte men nu de totale hoogte geschikt voor
6 meter, dan zou het midden van het papier op 100+ liggen; de
dagelijksche getijbeweging zou zoo dicht bij het midden komen en
het peil van 100+ wordt zoo vaak overschreden, dat omkeeren niet
mogelijk is. Baarom is het diagram 10 cm hooger; het midden ligt
nu op 200+, dus ver genoeg boven G.H.W. en de lijnen van weerszijden komen zelden of nooit met elkander in conflict.
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Bij die instrumenten waar de lengte van het papier met 4 of 8
etmalen overeenkomt kan men door twee lijntypen (of twee kleuren)
te gebruiken elk diagram meestal twee maal Men doorloopen. Wellicht
kan ook hier dikwijls het omkeeren worden toegepast.
Met de zoo juist beschreven middelen is het dus mogelijk alle
peilschalen zoodanig in te richten, dat op elk blad waarvan de afmetingen binnen de randen niet grooter zijn dan 40 X 28,8 cm in
normale gevallen het diagram van 8 dagen korat, zoodat het jaarlijksche
papiergebruik van elk instrument niet meer is- dan een boek van
hoogstens 40 X 50 cm van omstreeks 50 bladen.
Een model van het normale diagram vindt men op bijlage n°. 6.
Met de hoogtelijnen om de 5 cm zijn de centimeters te schatten. De
uurlijnen dienen voor snelle orientatie; zij zijn vooral noodig om bij
het gebruik van twee lijnsoorten de diagrammen van verschillende
dagen nit elkaar te houden. De middelste hoogtelijn, waarin de hoogtecontroleprikken moeten komen, loopt over de voile breedte van het
papier door. Op het randschrift worden behalve bijzonderheden zooals
spuien en ijsgang voor elken dag genoteerd de stand op het voor het
van blad verwisselen vastgestelde tijdstip (meestal 8 uur voormiddag)
aan de controleerende peilschaal (bij teveel golfslag niet in te vullen),
volgens de lineaal en op het blad. Dit om te voorkomen dat, zooals
thans veelal geschiedt, de waarnemer den 8 uur stand zonder meer
van het diagram overschrijft. Ook kan' nog voor elken datum het type
of de kleur van de lijn worden genoteerd.
De op het model gebezigde typen en dikten van de hoogte- en
uurlijnen zijn bedoeld als voorbeeld, op de definitieve diagrammen
kan ervan worden afgeweken, wanneer dat wenschelijk blijkt.
De Staten van de standen van 8 uur ’s morgens en de dagtijen
hoog- en laagwater, die voor de waarnemers veel moeite en geschrijf
veroorzaken, kunnen in het getijgebied worden gemist, daar alle gegevens die ze bevatten ook op de diagrammen voorkomen.
§ 15.

VERDEKE BIJZONDERHEDEN.

Het uurwerk meet van goede kwaliteit zijn. Verschillen van
meer dan enkele minuten mogen niet voorkomen, daar dit aanleiding
geeft tot fouten die niet meer kunnen worden opgespoord. De klok
zal dus een slingeruurwerk moeten zijn (houten slingeij gedreven
door een gewicht, dat zoodanig moet worden aangebracht, dat doode
gang in tandwieloverbrenging niet kan voorkomen. Gelijkzetten van
de klok moet mogelijk zijn (er zijn eenige exemplaren in gebruik
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waar dit niet kaii), de constructie moet zoodanig zijn, dat de inrichting voor de tijdteekens in de diagrammen daardoor niet wordt
ontregeld.
In het vertrek waar de peilschaal staat moet gestookt kunnen
worden. Het doel hieiwan is niet om koude maar vocht te weren.
Niet alleen is vocht schadelijk voor de metalen deelen van het
instrument, maar het trekken en werken van het gereed liggende en
op trommel gespannen papier geeft aanleiding tot te groote' hoogtefouten. Kachels zonder afvoer van de verbrandingsproducten zijn niet
toe te laten; evenzoo is het verkeerd om, zooals wel gebeurt het
papier ter plaatse van de pen te drogen door in vochtige tijden daar
vlak bij een gaslamp te branden.
Het papier moet zijn van goede kwaliteit (§ 14) echter niet te
dik; de hoogteverdeeling is aan te brengen in de richting, waarin
het papier het minst werkt.
Ten slotte nog een opmerking over de controleerende peilschaal.
Haar functie mag niet worden onderschat want eigenlijk is zij het,
waarop de waarneming van alle standen berust. Het verdere is slechts
een hulpmiddel, waardoor die standen worden vastgelegd; er moet
steeds voor worden gezorgd dat de registreerende evenhoog wijst als
de controleerende. Deze laatste moet dus 'gesteld worden ten opzichte
van N. A. P. en van de verstellingen moet geregeld aanteekening
worden gehouden. De registreerende volgt deze verstellingen. Een
slecht geplaatste controleerende peilschaal of een die een ander nulpunt heeft dan de registreerende b.v. Y. Z. mag niet voorkomen.
§ 16.

AFWIJKENDE CONSTRUCTIES.

Op de bovenrivieren, waar geen getijbeweging is, kunnen met
voordeel cijferdiagrammen (bijlage n^. 3, biz. 3) worden toegepast.
Het nadeel van weinig overzichtelijkheid legt hier geen gewicht in de
schaal. Desgewenscht kunnen de strooken worden gekleurd wanneer
bepaalde standen voorkomen (b.v. hooge of zeer lage). Een afdruk
per halfuur is zeker voldoende, meestal zal zelfs met een stand per
uur genoegen kunnen worden genomen.
De waarnemer plakt de strooken van een halven of een heelen
dag op een blad, dat een week tot een maand kan bevatten.
In het gebied van het zwakke getij, waar met een grootere
hoogteschaal moet worden gewerkt, zijn er twee middelen om alle
standen op een diagram van 40 cm hoogte te registreeren, nl. de
tweede schrijfpen en de vlottertrommel (bijlage n®. 3).
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Hoewel het eerste ongetwijfeld minder goed is dan het tweede,
is het verschil niet zoo groot dat men ertoe meet besluiten de bestaande instrumenten een zoo ingrijpende wijzigingte doen ondergaan.
Bij een vlottertrommel moet de noodige aandacht worden besteed
aan den overgang van de pen over de randen van het diagram;
haperen en een belangrijk hiaat mag niet voorkomen.
De hoogtecontrole bestaat nu nit twee puntjes op de trommel,
die doo'r de middelste hoogtelijn worden geprikt. De cylinder moet
evenals bij de kloktrommels uitgenomen kunnen worden en door
nokken slechts in een stand in het toestel kunnen worden geplaatst.
De verdeeling op de lineaal wordt hier vervangen door deelstrepen op den rand van de schijf, die de trommel meeneemt. Door
deze deelstrepen op de randen van de trommel te herhalen kan men
zich met een oogopslag overtuigen dat de trommel goed is aangebracht.
Ook hier is een vaste index en is de schijf met verdeeling door een
micrometerbeweging te verstellen om de aflezing aan den index gelijk
te maken aan den stand op de controleerende peilschaal.
Bij deze toestellen wordt van de tijdschaal van 6 of 3 mm per uur
gebruik gemaakt. De lengte van het diagram vertegenwoordigt dus twee
of vier dagen. Bij vele waterstanden zal weer slechts de helft van het
diagram worden gebruikt, zoodat ook hier omkeeren van de trommel
kan worden toegepast. Laat men het diagram van elke zijde nog
tweemaal doorloopen (twee lijntypen of twee kleuren) dan kan ook
hier meestal op elk blad de waterstandskromme van minstens 8 dagen
worden opgeteekend. Mocht dit echter bezwaren opleveren, dan is
dat niet erg, daar het hier een klein aantal (een vijftal) peilschalen betreft.
§ 17.

ONDERHOUD EN CONTROLE.

Zooals reeds in § 4 is gezegd, laat het onderhoud van verschillende instrumenten te wenschen over. Wil men niet overgaan tot het
geregeld ontbieden van een deskundig monteur, wat hooge kosten
met zich meebrengt (een Arnhemsche instrumentmaker naarWieringen!)
dan is men aangewezen op plaatselijke klokkenmakers, die zelden
begrip hebben van de eischen die aan het instrument worden gesteld.
Reeds vroeger is overwogen het onderhoud te centraliseeren door
er een vasten ambtenaar mee te belasten, maar men is daar niet
op ingegaan omdat werd opgezien tegen de hoogere kosten die deze
regeling met zich mee zou brengen.
De Commissie meent intusschen, dat dit bezwaar ongegrond is.
Ook thans worden vrij groote bedragen uitgegeven aan het onderhoud
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van registreerende peilschalen maar zij zijn voor een groot gedeelte
verborgen in de pnderhoudsbestekken. Maar al zouden de kosten
eenigszins stijgen dan moet dit aanvaard worden om de peilschalen
in betere conditie te brengen. De waarnemers hebben aan den
instrumentmaker, die jaarlijks een of twee dagen bij de peilschaal is,
een raadsman, die niet alleen het zuiver instrumentale deel verzorgt
maar ook controle kan uitoefenen o. a. op den juisten stand van de
registreerende ten opzichte van de controleerende schaal, dezen stand
kan regelen door in een periode, waarin de waterstand weinig verandert een serie waarnemingen te doen.
De stand van de registreerende t/o van de controleerende peilschaal
wordt overigens
op dezelfde wijze door de Technische Ambtenaren gecontroleerd en zoo noodig verbeterd. Van deze handelingen
wordt op het peilschaalblad aanteekening gehouden.
De instrumentmaker kan in contact staan met het Koninklijk
Nederlandsch Meteorologisch Instituut, waar hij op zijn benrt in moeilijke
gevallen hulp en voorlichting zou kunnen krijgen. In de instrumentmakerij op het Instituut is men namelijk volkomen op de hoogte met
de peilschalendienst.
De Hoofddirecteur van die instelling gaf niet alleen zijne toestemming tot deze regeling, maar opperde bovendien de wenschelijkheid
om met het gecentraliseerde onderhoud en controle van de peilschalen
te combineeren dezelfde werkzaamheden bij de onder het Instituut
ressorteerende windmeters, radiostations e. d. Deze toestellen zijn
eveneens over het geheele land verspreid en staan niet zelden in de
onmiddellijke nabijheid van een rijkspeilschaal.
De leiding van dezen dienst komt bij de voorgestelde regeling in
handen van den chef-instrumentmaker van het Meteorologisch Instituut,
wienstaak daardoor belangrijk wordt uitgebreid.Metis billijk dat een deel
van zijne salarieering dan ten laste komt van den dienst der peilschalen.
Het eenige bezwaar, dat men tegen een gecentraliseerd onderhoud
zou kunnen aanvoeren, is de mogelijkheid datna een storm verscheidene
peilschalen tegelijk defect raken en de instrumentmaker niet overal
tegelijk kan zijn. Maar in de eerste plants zullen verscheidene van
die gebreken tijdelijk door de waarnemers of technische ambtenaren
kunnen worden verholpen, terwijl anderzijds wordt verwacht dat juist
door het deskundige onderhoud de storingen na een storm veel minder
zullen voorkomen dan thans.
De Commissie adviseert dus om, in samenwerking met het
K. N. M. L, tot deze wijze van doen over te gaan.
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Een controle, die niet onder het werk van den instmmentmaker
valt, is die van den juisten hoogtestand van de controleerende schaal.
Dit onderdeel zal worden behandeld bij de bespreking van de kwestie
der nulpunten (§ 28).
Behalve controle en onderboud van de instrnmenten behoort naar
de meening der Commissie ook de vervaardiging der peilschaalbladen te
worden gecentraliseerd. Het aangewezen lichaam daarvoor is de
Algemeene Dienst van den Rykswaterstaat, die daartoe voortdurend
in contact kan staan met de Topografische Inrichting. De steenen
waarop de bladen wmrden gedrukt en waarvan er hoogstens een tiental
noodig zijn (§ 14) worden beheerd door dien Dienst, die tevens op de qualiteit van het papier en het oordeelkundig gebruik daarvan meet toezien.
Deze wijze van aanmaak van de bianco formulieren moet zeer
zeker worden verkozen boven het tegenwoordige systeem, waarbij een
aantal beheerders van peilschalen ieder voor zijn eigen bladen
moet zorg dragen, wat niet alleen kostbaarder is, inaar bovendien
soms tot minder goede diagrammen aanleiding geeft.
§ 18.

HOE AAN DE EISCHEN VOLDAAN WOEDT.

De beschreven constructies zijn zoo eenvoudig mogelijk; de
bediening is zelfs voor ongeschoolde krachten gemakkelijk (eerste eisch
van § 7).
Alleen bij het gebruik van twee kleuren inkt is de taak van den
waarnemer iets moeilijker.
Wat de tijdfouten betreft, die welke ontstaan door onjuiste aanwijzing van het uurwerk moeten klein blijven door een doelmatige
constructie daarvan (§ 15) en door gepaste maatregelen om de klok
gelijk te houden. De in § 13 voorgestelde tijdmerken maken dat andere
tijdfouten niet mogelijk zijn.
Hoogtefouten kunnen worden gemaakt door een onjuisten stand
van de registreerende ten opzichte van de controleerende schaal, door
ontregeling van de eerste of door dichtraken van de toeleidingbuis.
Deze fouten uiten zich in verschillen tusschen de op het diagram
bijgeschreven standen aan controleerende peilschaal en aan de lineaal.
Ook verkeerd opspannen van het papier op de trommel veroorzaakt
hoogtefouten. Deze blijken nit het feit dat de gaatjes die de scherpe
punt op de trommel in het diagram heeft gemaakt niet precies in de
middelste hoogtelijn vallen.
De laatste oorzaak van het maken van hoogtefouten is het werken
van het papier. Door het stoken en het oordeelkundig gebruik maken
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van de vezelrichting van het papier (§ 15) meet deze font binnen
behoorlijke grenzen worden gehouden, maar te untgaan is zij niet.
Het biischrift (vergelijken van aflezing lineaal en blad) verraadt wanneer
de font van beteekenis is, maar afdoende controle is er niet op. Deze
zou alleen te verkrijgen zijn wanneer de schrijfpen bij bepaalde
waterlioogten een teeken op het papier zou maken, evenals nn op
bepaalde tijdstippen geschiedt. Dit beteekent een complicatie, waardoor
het middel erger zou zijn dan de kwaal.
Door verkeerd stellen van de schrijfpen kunnen geen fonten worden
gemaakt, daar volgens de voorgestelde constructie de pen slechts in
een stand kan worden geplaatst. Alleen ruwe behandeling (verbuigen)
zou tot fonten leiden, die nit het randschrift dadelijk blijken (constant
verschil tusschen aflezing lineaal en blad.)
De bewerking van de getijlijnen vordert ontegenzeggelljk meer
inspanning en tijd dan wanneer op elk blad slechts een getijlijn voorkomt. Gedeeltelijk wordt dit opgewogen door de grootere uniformiteit
en meer overzichtelijke indeeling van de bladen. De aanmerkeljike
beperking van het papierverbruik is echter van voldoende belang om
dit nadeel op den koop toe te nemen.
De opstelling boven een peilput waarborgt den vasten stand en
de geregelde waarneming van de controleerende peilschaal behoedt
voor afwijkingen tusschen de opgeteekende waterhoogten en de standen
buiten den peilput. Daartoe dienen ook de maatregelen om de toeleidingbuis open te houden (§ 10).
§ 19.

OVERGANGSMAATREGELEN.

Een groot deed van de bestaande instrumenten kan op betrekkelijk
eenvoudige wijze zoodanig worden verbouwd dat een bevredigende
toestand wordt verkregen.
De toestellen waarbij dit niet mogelijk is zouden moeten worden
vervangen door die, welke afkomstig zijn van op te heffen waarnemingspunten. Wanneer de voorstellen van de Commissie omtrent
de plaatsing der registreerende peilschalen (§ 24) woixlen gevolgd,
beschikt men vermoedelyk over een voldoend aantal bruikbare in¬
strumenten om alle waarnemingspunten van een verbouwd toestel
te voorzien. Bij uitbreiding van het aantal peilschalen zal men tot
den bouw van nieuwe instrumenten moeten overgaan, waarbij allereerst
moet worden gedacht aan cijferinstrumenten voor de bovenrivieren.
Het is van belang dat de wijziging, eventueel aanbouw, wordt
uitgevoerd door een instrumentmaker die volkomen thuis is op het
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gebied van peilschaalwezen. Het beste zou zijn, wanneer kon worden
beschikt over de arbeidskracht van den chef-instrumentmaker van het
K. N. M. I. den Heer L. L. M. van Eest, die den ombouw van de beide
proeflnstrunienten heeft uitgevoerd en daarbij getoond heeft naast
kennis van en liefde voor zijn vak een goeden kijk te bezitten op de
eischen waaraan de registreerende peilschalen moeten voldoen.
De kosten der wijziging zullen voor de verschillende typen van
instrumenten vrij ver uiteenloopen. Blijkens de ervaring bij het verbouwen der beide proefinstrumenten zal men moeten denken aan een
som van enkele honderden guldens per peilschaal, een bedrag dat
zeker niet hoog is en alleen reeds wordt gerechtvaardigd door de
besparing die het gevolg is van het kleinere papierverbruik zoodat de
grootere betrouwbaarheid, die door de wijzigingen kan worden verwacht,
als het ware gratis wordt verkregen.
§ 20. DE WAARNEMINGSPUNTEN.
Van de vragen die aan de Commissie ter beantwoording zijn
voorgelegd was de tweede, over de waarnemingspunten, wel het
moeilijkst te beantwoorden. Eenerzijds meet men het aantal waar¬
nemingspunten, zoowel met gewone als met registreerende peilschalen,
zooveel mogelijk beperken, vooral om redenen van finantieelen en
van organisatorischen aard. Anderzijds moet men ervoor waken geen
bestaande of mogelijk later nog komende belangen te schaden door
peilschalen weg te nemen of het plaatsen van nieuwe nit te stellen.
Deze belangen kunnen als volgt worden samengevat (zie ook § 3).
I. Wetenschappelijke: de kennis der waterbeweging op zee en
in de rivieren.
II. Waterstaatsbelangen:
a. waterkeering.
b. waterafvoer event, aanvoer.
c. waterstaatswerken, invloed van de waterstanden op den
bouw.
III. Defensiebelangen.
IV. Scheepvaart:
a. hydrografie.
b. practische scheepvaart (tijvaart, loodswezen, schadevaringen, enz.).
Beschouwt men deze punten nader, dan blijkt het volgende:
I. Voor wetenschappelijke studies in het algemeen is hen overvloed van waarnemingen aanwezig. Alleen voor de bestu26

deering van zeldzaam voorkomende verschijnselen, zooals
vloedgolven, is het vervolgen van de waarnemingen wenschelijk. Men heeft dan zeker genoeg aan de peilschalen die
om andere redenen aanwezig moeten zijn.
II. Voor de waterstaatsbelangen meet men onderscheiden streken
waar de toestand in evenwicht is en die waar veranderingeh
plaals hebben of verwacht kunnen worden.
In de eerste beschikt men thans over voldoende materiaal
zoodat men kan volstaan met een zeer ijl net van waarnemingspunten, dat meer voor controle dient. Alleen bij
stormvioeden of boog opperwater zijn meer 'vvaarnemingen
gewenscbt.
Anders staat het met de streken waar de waterstaatkundige toestand verandert en dit zijn er vele.
Kanalisatie en normalisatie van bovenrivieren, het dichten
en ophoogen van overlaten, verdiepen van scheepvaartwegen
en vooral inpolderingen maken dat op het grootste deel van
rivieren en zeeboezems de toestand niet stabiel is. Hier
blijft een groot aantal peilschalen noodzakelijk.
III. De defensiebelangen gaan voor zoover het de marine betreft
parallel met de overige scheepvaartbelangen; bij de defensie
te land overheerschen de inundatiezaken. Daartoe is vooral
de kennis van de waterstanden in de nabijheid van elke
prise d’eau onontbeerlijk.
IV. De scheepvaart heeft voldoende aan de waarnemingspunten
die nit waterstaatsoogpunt in stand moeten worden gehouden.
Wat de hydrografische opnemingen betreft: voor het herleiden
der loodingen 'tot het reductievlak van de kaarten wordt uitgegaan
van- een aantal vaste peilschalen. Daarenboven zijn hier en daar tijdelijke
peilschalen noodig, die door den hydrograflschen dienst zelf worden
waargenomen en zoo noodig geplaatst.
§ 21.

GRENZEN VAN DE RIJKSORGANISATIE.

Behalve in de wateren die als rijksobjecten kunnen worden
beschouwd worden bij de tegenwoordige organisatie een aantal peil¬
schalen van Rijkswege waargenomen die zich in door waterschappen
beheerde waterloopen bevinden.
Het schijnt ongewenscht dezen toestand te bestendigen. Men kan
immers in den regel wel aannemen dat door de waterschappen zelf
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of door de provinciale besturen voldoende waarnemingen worden verricht. Behalve in subsidiekwesties is bet algemeen belang alleen in
zooverre bij deze wateren betrokken dat zij bun overtollig water
meestal loozen op de rijksrivieren. Maar in verreweg de meeste gevallen
is deze waterloozing van zoo weinig beteekenis voor de groote rivieren,
dat bet verrichten van rijkswaarnemingen niet gemotiveerd is. In de
enkele gevallen waar de afvoer nit waterschappen wel van invloed
is op bet regime van een rijksrivier — zooals bet water van Regge
en Dinkel op de Overijsselscbe Vecbt — worden bebalve door bet
Rijk nog peilschalen vanwege bet waterscbap en den Provincialen Waterstaat waargenomen. Het gevolg is een vrij verwarde
toestand, waarbij bet niet zelden voorkomt dat waterwaarnemers in
dienst staan van Riik en Waterscbap beide. Het scbijnt de aangewezen
weg, dat bet Rijk zicb van dit gebied gebeel en al terugtrekt ook
omdat de rijksorganisatie bezwaarlijk oyeral een volledig beeld van
den waterstaatknndigen toestand kan verkrijgen.
De noodige gegevens kan het Rpk altijd wel verkrijgen van de
waterschappen, die over het algemeen hnn medewerking gaarne zullen
verleenen en in het onwaarschijnlijke geval dat dit niet zoo mocht
zijn kan desnoods van den invloed, die op de — meestal gesubsidieerde
—■ waterschappen kan worden nitgeoefend, worden gebruik gemaakt.
Als stelregel voor de grenzen der rijksbemoeiing gelde dus het
volgende: het Bijk bepaalt zich tot loaarnemmgen in de zee, zeearmen
en rijksrivieren en laat de zorg voor de waarnemingen in hoezems en
vrij afstroomende ivcderen ■—■ kleine riviertjes — die onder beheer
van anderen staan aan hunne beheerders over.
In een tweetal gevallen kan een uitzondering op dezen regel
worden gemaakt. Ten eerste kan het voorkomen dat rijkswerken —■
sluizen — in door anderen bebeerde wateren staan.
Door het aanwezig zijn zoowel van een geschikte plants voor een
peilschaal als van personeel is bet Rijk daar in de gelegenheid met
een minimum van kosten goede waarnemingen te doen verrichten.
Deze waarnemingen die in den regel van plaatselijke beteekenis zijn,
zullen niet in de rijkspublicaties worden opgenomen maar kunnen
ter beschikking van het betrokken bestuur worden gesteld wanneer
dit zulks wenscht.
Het andere geval, waarbij het denkbaar is dat van rijkswege
waarnemingen in door anderen bebeerde wateren worden gedaan, ontstaat
wanneer door den aanleg van een rijkswerk invloed op een van die
wateren wordt nitgeoefend. Men denke hierbij o.a. aan de veriegging
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van den Maasmond (Dongepolders), het Wilhelminakanaal (kleine
riviertjes in Noord-Brabant), de Twentlische kanalen (rivieren van
den Achterhoek). By den aanleg van de kanalen b.v. kan het nuttig
zijn dat tijdelijk rijkspeilschalen worden waargenomen boven- en
benedenstrooms van de duikers waarmee de gekruiste waterloopen
onder het kanaal worden doorgevoerd. Deze waarnemingen nabij de
kruising kunnen gegevens verschaffen over de voeding of afwatering
van het kanaal en omtrent de te verwachten opstuwing in den
waterloop zelf.
Des te eeixler kan het Rijk zich losmaken van waarnemingen in
de z.g. kleine rivieren, omdat thans wordt beschikt over de ruim
30-jarige reeksen van waterstanden die opgenomen zijn aan de peilschalen die in den loop van de negentiger jai'en der vorige eeuw
zijn geplaatst op initiatief van de Staatscommissie, benoemd bij Koninklijk
Besluit van 5 Mei 1893 n®. 16 tot het instellen van een onderzoek
omtrent bevloeiingen (Bevloeiingscommissie).
§ 22.

GEBIED VAN TOEPASSING VAN REGISTREERENDE EN ■
VAN GEWONE PEILSCHALEN.

Gewone peilschalen zijn op hun plaats overal waar de hoogte
van den waterspiegel betrekkelijk langzaam verandert en de waarneming
niet aanmerkeliik wordt bemoeilijkt door golfslag; in den regel dus
op de bovenrivieren. Ook zal men gewone peilschalen kunnen gebruiken
op sluizen e. d. waar steeds personeel bij de hand is oni de noodige
waarnemingen te verrichten. Hierbij blijft de voorwaarde gelden dat
geen hinderlijke golfslag aanwezig is. In het tegenovergestelde geval
kan men golfdempende middelen toepassen en dan gebruik maken
van vlotter- of wijzerpeilschalen (§ 6).
Een derde geval van gebruik van gewone peilschalen doet zich
voor in het getijgebied als de waarnemingen alleen hoog- en laagwater
ten doel hebben en de vorm van de getijlijn onverschillig is. Behalve
die van den golfslag komt hier nog bij de voorwaarde van een flink
tijverschil daar anders elke kleine meteorologische storing of verandeixle
aanvoer van opperwater een belangrijke afwijking kan geven van de
tijdstippen van hoog- en laagwater. De waarnemers zouden dan uren
moeten observeeren' voor elk hoog- of laagwater, wat niet van hen
gevergd kan worden. In een dergelijk geval worden de waarnemingen
wel verricht op de vooruitberekende oogenblikken van hoog- en laag¬
water, dus met behulp van de getijtafels. Dat dit een onbevredigende
toestand is spreekt wdl van zelf.
HI
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Registreerende peilschalen komen overal in aanmerking waar ook
bp golfslag goede waarnemingen moeten worden verkregen. De peilput
is dan in ieder geval noodig en is dit, het duurste deel van een
registreerende peilschaal, eenmaal gebouwd, dan is het voordeeliger
een registreertoestel aan te schaffen en te exploiteeren dan te vervallen
in kostbare waarnemingen. Alleen in bet reeds genoemde geval dat
personeel om andere redenen toch aanwezig is, zal men veelal de
voorkeur geven aan waarneming door dat personeel aan gewone peil¬
schalen. Verder zullen registreerende peilschalen moeten worden gebruikt
wanneer niet alleen hoog- en laagwater of de standen op enkele uren
per dag moeten worden geobserveerd, maar de geheele waterstandkromme van belang is. Behaive weer in het zoo juist genoemde
geval (b.v. Oranjesluizen) worden gewone waarnemingen te duur,
vooral wanneer ook ’s nachts moot worden waargenomen. Ook al is
er geen sprake van golfslag, zoodat aan een onbeschutte gewone
peilschaal goed zou kunnen worden waargenomen, zal men op deze
punten toch een registreerinstrument kunnen installeeren.
Men behoeft de details van de waterbeweging in het algemeen
niet op een groot aantal punten te kennen. Op de bovenrivieren zal
men op zeer weinige waarnemingspunten het verloop van de geheele
waterbeweging widen kennen. Voor die punten kari men de details
van top- en dalstanden e. d. bestudeeren; op het verdere verloop van
de rivier kan men dan in het algemeen met een enkele waarneming
per dag volstaan. Alleen op de eerstgenoemde plaatsen, waarvoor
men het best separatiepunten kan kiezen, behooren registreerende
peilschalen te worden opgesteld.
Evenzoo in het getijgebied. Op kenmerkende plaatsen wordt de
getijkromme volledig opgenomen door registreerende peilschalen, op de
tusschengelegen minder belangrpke plaatsen kan worden volstaan met
een gewone peilschaal, waaraan hoog- en laagwaters-dagtij benevens
stormvloeden worden opgenomen.
Tusschen bovenrivier en getijgebied, dus in het zoogenaamde
overgangsgebied' is de getijbeweging te zwak om met gewone peil¬
schalen te worden opgenomen; hier zijn overal registreerende instrumenten op hun plaats.
Een ander gebied waar met veel registreerapparaten moet worden
gewerkt is het network der Zuidhollandsche benedenrivieren. Om den
invloed dien de vaarwaters op elkander hebben na te gaan is de
kennis van volledige getijlijnen op tal van punten van belang. Daar de
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toestand steeds verandert moeten de waarnemingen aan deze pimten
geregeld worden voortgezet.
Bij de keuze tusschen beide soorten peilschalen zal de balans op
verscheidene punten overslaan naar de registreerende omdat er al een
peilput aanwezig is. Een dergelijke plants is b.v. Alhlasserclam. Wanneer
een stelsel van peilschalen van meet af aan zoii moeten opgebouwd
worden, zou de Commissie er niet aan denken voor te stellen bier een
registreei’ende peilschaal op te richten, maar met een gewone volstaan.
Nu er eenmaal een peilput en huisje aanwezig is wordt met bet vervangen van bet registreertoestel door een gewone peilschaal een zoo
geringe besparing verkregen (omstreeks honderd gulden per jaar) dat
men per slot van rekening bet registreerinstrument, dat toch heel
wat meer gegevens oplevert dan hoog- en laagwater-dagtij, maar behoudt.
Dergelijke peilschalen en in bet algemeen alle waarbij bet plaatselijk
belang den doorslag heeft gegeven bij de keuze van een registreerende
peilschaal kunnen echter niet op een lijn worden gesteld met de overige
registreerinstrumenten. De plaatselijke Waterstaatsdienst behoudt de
bladen en gebruikt ze voor zoover dat noodig is. Naar den Algemeenen Dienst worden alleen de gegevens gezonden die moeten worden
gepubliceerd. Zoo ontstaan dus de nog niet aanwezige categoriefin
„Registreerende peilschalen, bewerkt als gewone”, en „Registreerende
peilschalen, niet bewerkt”.
§ 23. VERDEELING VAN DE PEILSCHALEN IN CATEGORIEEN.
Men kan nu de peilschalen onderscheiden in:
A. Registreerende peilschalen, bewerkt.
B. Gewone peilschalen, veelvuldig waargenomen en bewerkt als
registreerende peilschalen.
C. Registreerende peilschalen, bewerkt als gewone.
D. Gewone peilschalen, dagelijks waargenomen en bewerkt.
E. Registreerende peilschalen, niet bewerkt.
F. Gewone peilschalen, dagelijks waargenomen, niet bewerkt.
G. Gewone peilschalen, alleen waargenomen in bijzondere omstandigheden.
H. Peilschalen die niet worden waargenomen.
A.

Deze categorie omvat de registreerende peilschalen, die in
bet algemeen belang zijn geplaatst. Hieronder is een 3-ta],
Vlissingen, Llmuiden en Terschelling, die zich door meer
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uitgebreide bewerking van de overige onderscheiden, nl. de
rechtstreeksche berekening van den gem. zeestand nit 8
waarnemingen per dag. Er zal bij deze peilschalen nogmeer
dan blj de overige gewicht worden geliecht aan juisten stand
en aan juisten gang van liet uurwerk.
Hiertoe behoort, vvat de bewerking betreft, slechts de enkele
vlotterpeilschaal a/d Oj-anjesluizen waar, door de beschikbaarheid van personeel, dag en nacht uurwaarneiningen kunnen
geschieden.
De groep C wordt gevormd door de instrumenten waarvan
aan bet slot van de vorige § sprake was.
De peilschalen onder D worden, voorzoover zij in het getijgebied staan, waargenomen bij hoogwater en laagwater dagtij
en op de bovenriviere'n eenmaal daags op een vast tijdstip,
in den regel 8 uur voormiddag. Bij zeer hoog opperwateris
het om het juiste maximum en den goeden vorm van den
kop te leeren kennen gewenscht om op meerdere punten
regelmatig, b.v. om de drie uur, waarnemingen te doen.
Zijn de instrumenten die alleen een zuiver plaatselijk belang
dienen (slot § 22) evenals
Tot deze laatste groep behooren ook enkele peilschalen op
kunstwerken waar het bedienend personeel bij de hand is._
Ofschoon niet van veel direct belang worden de waarnemingen
daar toch gedaan omdat ze bijna geen kosten veroorzaken
en het altijd mogelijk is dat zij eens van nut kunnen zijn.
Bij stormvloeden worden behalve aan alle voorgaande categorieen (voor zoover zij in het gebied liggen waar stormvloeden
zich doen gevoelen), ook waarnemingen gedaan aan de peil¬
schalen die in categorie
zijn ondergebracht. Bovendien behooren hiertoe nog enkele
peilschalen, die bij hoog opperwater worden waargenomen.
Deze laatste groep H bestaat uit de peilschalen die er nu
eenmaal zijn maar waarvan de waarneming thans niet meer
van belang geacht wordt. Daarom zijn ze in de tabellen niet
opgenomen. Het is mogelijk dat om de een of andere reden
later weer de wenschelijkheid van waarnemingen aan dergelijke
peilschalen blijkt en daarom is het nuttig ze instand te
houden zoolang er geen bijzondere aanleiding komt om ze
op te ruimen.

§ 24.

DE PLAATS DER PEILSCHALEN.

Op grond van de in § 23 genoemde overwegingen geeft de Commissie de hierna volgende plaatsing van de peilschalen in overweging.
Het is natuurlijk mogelijk dat alsnog zal blijken dat het wenschelijk
is op enkele ondergeschikte punten van dit voorstel af te 'wijken,
dock het komt haar niet raadzaam voor ingrijpende veranderingen
aan te brengen, met name het aantal waarnemingspunten belangrijk
te vergrooten.
De kaart, bijlage 7, geeft een overzicht van de voorgestelde
plaatsing.
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^4...
N°.

Eegistreerende, bewerkt als
zoodanig.

B.
Gewone,
N°. bewerkt als
registi'eerende.

jo.

C.
No.

Registree,rende, bewerkt als
gewone.

K.

F.

‘

N»,

Gewone,
bewerkt als
zoodanig.

J--01 Registree1 tende, niet
bewerkt.

NO,

Gewone,
niet
bewerkt.

N».

Alleen waarneming bij
storm e.d.

NOORDZEE.
Hoek van
Holland
2 I IJmaiden
I
(haven)

IJmuiden
(sluizen)(niet
bewerkt)

Wielingen

Scheveningen (g)

Westkapelle | 2 Katwijk (g)

Oudehoeve
Rottuin

ZEEUWSCHE EN ZUIDHOLLA.NDSCHE STROOMEN.
Vlissingen

3 i Breskens

Hoofdplaat

Hansweert

4 j Neuzen

Borssele

5 i Bat

Ellewoutsdijk
Hoedekenskerke
Waarde
Walsoorden
Zuidkraayei't

Zierikzee

Veere

Wemeldinge

Burgh

Colijnsplaat

Stavenisse

Kortgene

Bergen op
Zoom

Goessche sas

Vlietepolder

Gorishoek
Tholen
Brouwershaveii

10

Ouddorp

Bruinisse
Willemstad

Repart
Dintelsas

11 Steenberg. sche sas

Ooltgensplaat

Helsche
haven
Goedereede

12 Middelharnis

10 Hellevoet-

sluis
Tien Gemeten
Numansdorp

11 Helder
12 Westerland (a) (li)
13 den Oever

14 Hindeloopen (a)

14 den Oever
(binnen) (b)
Westerland
15
(zuid) (a) (h)
16 Medemblik (a)
17 Enkhuizen
18 Muiden (a)

15 Oudescliild

19 Nijkerk (a)
20 Urk (a) (m)

21 Schokland
22 Leinmer (a)
23 Sbavoren (a)
24 Makkum (a)
oo

2 i Oranjesluizen (c)

WADDEN EN ZUIDERZEE.
Zoutkamp
13 Hoorn (a)

(h)

Genemuiden
Nieuw Bildt

Kolliorn (a)

Nieuwe Statenzijl

Andijk (a)
Edam (a)
Monniken;
dam (a)
Marken (a)
29 Zeeburg (a)
30 Amersfoort (a)
31 Eembrugge
(a)
32 Spakenburg (a)
Hardenvijk
(a)
34 Elburg (a)
35 Binnenketellichten (a)
36 Blokzijl (a)

oo

a

A..

Registreerende, beiverkt als
zooclanig.

N«.

B.
G ewone,
bewerkt als
registreerendo.

C.

D.

Registreerende, bewerkt als
gewone.

Gewone,
bewerkt als
zoodanig.

K.
N«.

Eegistreerende, niet
bewerkt.

G.
Gewone,
niet
bewerkt.

25 Middelgronden (binnen)
(b)
26 Middelgronden (b)
27 Harlingen

Alleen waarneming bij
storm e.d.

37 Kuinre (a)

38 Tacozijl (a)
39! Molkwerum
(a)
Workum (a)
Roptazijl
Dolskumer
NieuweZyien
Noordpolderzijl
44 ' Scliiermonnikoog
45 Amelaiid
46 Vlieland

28 Oostmaliorn !
29 Delfzijl
30 Tersolielling

BENEDENEIVIEREN (GETURIVIEEEN).
31 Willemsdorp
32 Mond der
Donge
33 Hedel

’sGravendeel
(d)
Kop van
’t Land
Heesbeen

Moerdijk
Deeneplaat
Keizersveer

Lage Zwaluwe
Ottersluis
(buiten)
Ottersluis
(binnen)
Spieringsluis
(buiten)

Roode Brag
’s-Gravenmoer
Waalwijk
(stoomgein.)

34 Zwartewaal

5 Puttershoek

Zuidland

35 Goidschalxoord
36 Dordrecht

6 Herwijnen

Sliedrecht

Spieringsluis
(binnen)
Werkendam
(binnen)
Drimmelen
Willemsbrug
Oosterhout
Capelsclie
veer **
Drongelensche veer**
Andel (Maas)
Crevecoeur
(Maas)
50 Nieuw BeyBrielle
’erland
Meuwesluis 51 Hedikhuizen

Alblasserdam (e)
Spijkenisse

Poortugaal

Werkendam
(buiten)

37 Gorinchem
Zaltbommel
2-2
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39 Maassluis
40 Vlaardingen
41 Eotterdam

Streefkerk
Schoonhoven
Jaarsveld

Eoordgeul

24 j
26 ’

Oud Beyerland
Helsluis
(buiten)
Helsluis
(binnen)
Gorinchem
(Korenbr.
sluis)
Andel (Waal)
Haastrecht

Krimpen a/d
IJssel

CO

cc

jV.

B.

c.

Registreerende, bewei'kt als
zoodanig.

Gewone,
bewerkt als
registreerende.

Registreereiide, bewerkt als
ge^Tone.

'NO.

13.

N®.

Gewone,
bewerkt als
zoodanig.

F.

E.

^0!

Registree
rencle, niet
; bewerkt.

N®.

Gewone^
niet
bewerkt.

Gr.

N°.

Alleen waarneming bij
storm e.d.

42 Krimpen a/d
Lek
43 Vreeswijk
44

Culemborg
BOVENRIVIEHEN (ZONDER GETIJ).

4B Maastriclit

7 Grave (beneden)

25 St. Andries
(Maas)

26 Blauvve sluis 53 Ravenstein
27 Mook (k)

26 Lith
28 Gennep (k)
27

Oyen

28 Megen
29 Grave
(boven)
30a Afferden
(beneden)
30b Afferden
(boven)
31

Venlo

32a Belfeld (ben.)
32b Belfeld (bov.)
33a Roermond
(beneden)
33b Roermond
(boven)
34a Linne (ben.)
34b Linne (bov.)

■29 Well (k)

so'

Arcen (k)

54 Grave (Pegelbrug)

8 i Tiel

46 Fannerden

47 Kampen
48 Westervoort
(Pley)

34c Linne (ben.
de sluis)
35 Maasbracht
36 Maeseijck (f)
37 Grevenbicht
38 Maasband
39 St. Pieter
40a Vise (beneden) (f)
Vise
(boven)
40b
(f)
41 St. Andries
(Waal)
Dodewaard
42
43 Nijmegen
44 Lobitli
46 Emmerik (f)
46 Keulen (f)
47 Wijk bij
Diuu'stede
48 Eemmerden
49 Lekskensveer
50 Arnhem
61 Katerveer
52 Wijhe
63
54
55
56
57

03
CD

01st
Deventer
Zutphen
Dieren
Doesburg

Hulhuizen

32 Eck en Wiel
33 Grebbe

34 Zwolle

o
N°.

A.

B.

C.

Registreerende, bewerkt als
zoodanig.

Gewone,
bewerkt als
registreerende.

Registreerende, bewerkt als
gewone.

N°.

33.

N°.

Gewone,
bewerkt als
zoodanig.

N“.

Registreerende, niet
bewerkt.

G.

F.

E.

N».

Gewone,
niet
bewerkt.

IS™.

Alleen waarneming bij
storm e.d.

de Steeg
Westervoort
(brug)

Zwolle
Mond der
Veclit
37a Vechterweerd
(beneden)
37b Vecliter■weerd
(boven)
38a J.unne (ben.)
38b Junne (bov.)
39a Marienberg
(beneden)
39b Marienberg
(boven)
40a Hardenberg
(beneden)
40b Hardenberg
(boven)
41a Haandrik
(beneden)
41b Haandrik
(boven)
42 Emlicheim
(f)

Hasselt

BOEZEMWATER *
Crevecoeur
(Dieze)
Engelen
(4 stuks)
Peilsclialen
aan Zederik
Peilschalen
aan Merwedekanaal
IJmuiden
(binnen)
Willemsluizen
Oranjesluizen (bin¬
nen) (c)
Zwolle (Willemsvaart)
Katerveer
(id.)

a;
b:
c;
d:
e:
f;
g:
h:
k:
m:

vervalt nadat de Zuiderzee geruimen tijd is afgesloteii.
op te richten tijdens de afsluiting der Zuiderzee.
na het opruimen der Oranjesluizen verplaatsen naar de sluis tusschen IJmeer en Ijsselmeer,
nadat de scheepvaartweg van Dordrecht naar zee is voltooid in categorie P.
na voltooiing dor Noordverbreeding in categorie F.
Belgische of Duitsche peilschalen.
peilschalen van anderen, alleen de waarnemingen bij stormvlood overnemen.
zoolang de peilschalen nog bestaan niet publiceeren.
na voltooiing van de Maaskanalisatie in catagorie G.
gedurende de periode waarin de waterstand in de afgesloten Zuiderzee op 13 cm onder N.A.P. wordt gehouden in categorie C.

• ; niet op de kaart aangegeven.
**: wellicht verdient het aanbeveling, deze beide peilschalen te vervangon door een gewonc peilschaal, bewerkt als zoodanig (D) te Hagoort.

§ 25.

TOELICHTING OP DEN STAAT DER
WAARNEMINGSPUNTEN.
In de Noordzee verandert liet gewone getij in den loop van den
tijd slechts uiterst laiigzaam. De waarnemingen van de laatste decennia
zullen daarom nog lang voldoende zijn. Zij zijn gedaan op de Nederlandsche lichtschepen, bij hydrografische opnemingen, aan de tijdelijk
registreerende peilschalen te Petten, Callantsoog en de Koog (Texel),
de vloeipeilschalen op het strand van Vlieland (strandhoofd 10)enTerschelling (strandpaal XI). Dan verschaffen de Belgische waarnemingen
te Ostende en de Duitsche op Helgoland en op het station „Weser—
Rotesand” nog eenige gegevens. Tezamen met onze vaste stations
geven zij een zeer behoorlijk beeld van de voortplanting der getijgolven langs de Noordzeekust.
Deze vaste stations geven geen van alle den zuiveren Noordzeestand aan. Ten zuiden vmn Hoek van Holland liggen zij alle binnen
de banken en staan dus onder invloed van de Zuidhollandsche en
Zeeuwsclie stroomen. Het minste is die invloed verinoedelijk te Westkapelle.
Hoek van Holland zelf ligt eenige kilometers van den riviermond
en staat daardoor vrij sterk onder invloed van het opperwater.
Alleen als bij hooge zeestanden de leidammen onder water staan kan
geacht worden dat de peilschaal te Hoek van Holland den Noordzeestand aangeeft.
Zooals reeds in § 9 is gezegd, dient deze peilschaal te worden
verbeterd door eene opstelling met peilput toe te passen.
Scheveningen en Katwijk, instrumenten resp. van de gemeente
’s Gravenhage en het Hoogheemraadschap Rijnland, worden bij laagwater sterk ge,stoord door spiiien en verzanding van het buitenkanaal.
Het .schijnt onnoodig dat de bladen van deze instrumenten vmortaan
aan den Rijkswaterstaat worden opgezonden en daar bewerkt.
Alleen bij stormvloeden is het van belang de waterstanden op
deze plaatsen te kennen.
De registreerende peilschaal op het Zuiderhavenhoofd te IJmuiden
geeft het best van alien den Noordzeestand aan. De verandering van
den stand in den wijden havenmond is zoo klein, dat de zuivere
Noordzeestand ook in de voorhaven voorkomt.
Alleen kan wanneer eenige uren krachtig gespuid is het soortelijk
gewicht van het water in de voorhaven lets dalen, b.v. van 1,024 tot
1,020. Daardoor kan het water bij de peilschaal gedurende eenige uren
drie of vier centimeters hooger staan dan in de open zee.
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Het instrument kan bij storm niet bereikt worden; daarom is
bet zeer nuttig, dat een reserve aanwezig is, in den vorm van de
vlotterpeilschaal in het buitenhoofd van de Ideine sluis. Deze wordt
door het sluispersoneel om het uur waargenomen en komt daarom
voor in kolom B van de lijst van § 24. Bij hapering van de registreerende gedurende een stormvloed, zooals b.v. bij die van 22/23 December
1894 komen de uurwaarnemingen aan de peilschaal in de plaats van
het diagram van de registreerende.
De zeer sterke haling in de buitenhaven maakt echter dat de
stand bij de sluizen sterk kan afwijken van den Noordzeestand, zooals
o.a. juist bij dienzelfden stormvloed is gebleken.
De schaal te Petten kan vervallen. Voor het gewone getij is zij
onnoodig en bij storm volkomen onbetrouwbaar. Vergelijking met de
registreerende peilschalen te Callantsoog en LJmuiden heeft doen zien
dat de waarnemingen fouten van 30 a 40 centimeter kunnen bevatten.
Verder noordelijk ligt geen enkele peilschaal meer aan de Noordzee.
Zi] liggen alien in of binnen de zeegaten en staan dus onder invloed
van wat in de Wadden en in de Zuiderzee geschiedt.
Wanneer nog goede Noordzeewaarnemingen noodig zijn kan men in
de eerste plaats gebruik maken van het wandelhoofd te Scheveningen.
Op andere punten zal men voor waarnemingen gedurende een zeer
korte periode een vloeipeilschaal kunnen opstellen, maar al heel gauw
worden de waarnemingskosten zoo groot, dat het beter is een registreerend instrument te gebruiken. Geleerd door de ondervinding van
1912 en 1919—1921 zal men echter geen gewoon en ook geen electrisch
instrument moeten bezigen. Hier is de plaats van de Deensche hydrostatische toestellen (bijlage 2 biz. 77) die gemakkelijk aan te brengen en
te verplaatsen zijn en ongevoelig voor golfslag, ijsgang en vorming van
diepe geulen langs het strand. De kosten zijn vani dien aard dat bij
waarnemingsreeksen van langer dan eenige maanden het gebruik van
dit instrument reeds voordeeliger is dan dat van een vloeipeilschaal.
Op de Zeeuwsche en Zuidhollandsche stroomen is de toestand
evenmin aan sterke veranderingen onderhevig.
Nu door de waarnemingen van de laatste vijftig jaren de getijbeweging tot in details bekend is geworden kan men wel tot ver¬
mindering overgaan. Als principe is daarbij toegepast: per zeearm
twee registreerende instrumenten (een dicht bij den mond, een zoover
mogelijk naar binnen), aangevuld met enkele gewone. Bij stormvloeden
moeten aan alle bruikbare schalen waarnemingen geschieden.
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