Mocht het op een of andere plaats wenschelijk worden meer
waarnemingen te doen dan is dat altijd nog mogelijk, daar de peilschalen zelf en de peilputten en peilschaalhuisjes in stand blijven.
Het is dan alleen noodig weer een waarnemer aan te stellen resp.
een instrument te plaatsen.

I
I

I

In de Wadden en Zuiderzee wordt de toestand geheel beheerscht
door de sterke verandering die van de afsluiting van de laatste wordt
verwacht. Zoowel voor de afsluitingswerken zelf als voor de kennis
van de waterbeweging is het van belang dat de waarnemingen voorloopig niet al te veel worden ingekrompen.
Op de afgesloten Zuiderzee zijn de waarnemingen van belang om
gegevens over opwaaiing te verkrijgen; na de inpolderingen wordt de
toestand op het Ijsselmeer voldoende gegeven door de hoogte aan de
beide sluisgroepen in den afsluitdijk, te Enkhuizen en in de Zuidoosthoek. Daar Kraggenburg slechts zelden bezocht wordt sinds de
licht- en misthoorninstallatie veelvuldige bediening niet meer noodig
maken, komt Schokland, dat als waarnemingspunt even gunstig is
gelegen, in aanmerking.
In de buiten de afsluiting vallende Waddenzee kunnen, wanneer
een evenwicht is bereikt, de instrumenten te Helder, Terschelling,
den Oever en bij de te bouwen oostelijke sluizengroep (Middelgronden),
den toestand voldoende weergeven.
Het toestel te Westerland heeft dan geen doel meer en zal
trouwens op den duur wel verzanden. Zoolang de peilput nog bruikbaar is kan hij bij stormvloeden worden benut, en daartoe zoo noodig
worden voorzien van een eenvoudige inrichting die den hoogsten
waterstand vastlegt.
Harlingen is het station in de Waddenzee waarvoor thans de
waterhoogten, zoowel bij gewone omstandigheden als bij storm, het
best bekend zijn. Het is daarom raadzaam de peilschaal aldaar in
stand te houden totdat de door de afsluiting der Zuiderzee veroorzaakte veranderingen met groote zekerheid bekend zijn. Daarna kan
worden overwogen of dit waarnemingspunt voortaan bij categorie G
moet worden ingedeeld.
In de Lauwerszee is tot dusver het voornaamste waarnemingspunt
Zoutkamp geweest. De daaraan verbonden bezwaren zijn, sinds het
vaarwater daarheen door de afsluiting van het Reitdiep is verzand,
sterk in beteekenis toegenomen. Door spuien kan de waterspiegel
verscheidene decimeters stijgen, maar ook wanneer er niet wordt
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gespuid wijkt het laagwater te Zoutkamp niet onbelangrijk af van
het gemiddelde in de Lauwerszee.
Een veel beter waarnemingspunt is Oostmahorn. Hier loopt reeds
zoolang betrouwbare zeekaarten bestaan een diepe geul dicht onder
den wal en bovendien is de ligging zoodanig, dat de waterstanden
van belang zijn zoowel voor het Friesche zeegat, het oostelijk gedeelte
van het Friesche Wad als voor de Lauwerszee. Daar een gewone
peilschaal door golfslag niet altijd is af te lezen, stelt de Cominissie
voor om hier een nieuwe registreerende peilschaal op te richten.
Zoutkamp, dat in verband met het gemaal te Lammerburen toch
geen onbelangrijk station is, kan in categorie C komen, tenzij het
instrument elders noodig is en Rijks- en Provinciale Waterstaat in
Groningen geen ernstige bezwaren tegen het verwijderen er van hebben.
In dat geval komt de gewone peilschaal van Zoutkamp als reserve
en aanvulling van Oostmahorn in categorie D.
De toestand in den Dollart kan, evenals thans, worden beoordeeld
uit de gegevens van Delfzijl, dat zeer gunstig is gelegen. Aan de
Nieuwe Statenzijl kan als reserve en aanvulling met een gewone
peilschaal (categorie D) worden volstaan.
De benedenrivieren vertoonen een steeds veranderenden toestand
en daarom meet men voor den plaatselijken dienst over veel waarnemingen beschikken. Locale omstandigheden beheerschen het plaatsen
van peilschalen en zoo krijgt men groepjes peilschalen bij elkaar
zooals b.v. Puttershoek, ’sGravendeel en Dordrecht of Noordgeul,
Spijkenisse en Vlaardingen. Het spreekt vanzelf, dat het bewerken
en publiceeren van al deze gegevens geen zin heeft en zoo komt men
hier tot een scherpe scheiding tusschen waarnemingspunten van algemeen belang (categorleen A—D) en plaatselijk belang (E en F).
De gevolgen van de verlegging van den Maasmond zijn thans na
twlntig jaar wel voldoende bekend om de waarnemingen daar in te
kriinpen. Op de Nieuwe Merwede daarentegen zijn met het dog op landaanwinning in den Biesbosch nog steeds veel waarnemingspunten noodig.
Op den Hollandschen IJssel is de toestand thans zeer voldoende
bekend dank zi] het instrument op de waaiersluis te Haastrecht, dat
thans elders kan worden gebruikt.
Van de bovenrivieren krijgt de Maas door de kanalisatie de meeste
veranderingen. In het algemeen zal aan de stuwen worden waargenomen,
terwijl voorloopig de oude waarnemingspunten godeeltelijk zullen
moeten worden gehandhaafd. Na een tijdperk van een vijftal jaren na
IV
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voltooiing van de geheele Maaskanalisatie kunnen eenige van die
punten als dagelijksche waarnemingspunten vervallen. Zij moeten
echter een nog langeren tijd behouden blijven om bij de zeldzaam
voorkomende zeer hooge standen de noodige punten van vergelijking met
vroegere hooge opperwaters te geven. Dan komen ze dus in categorie G.
Het is gewenscht dat onmiddellijk benedenwaarts van het gekanaliseerde riviergedeelte een registreerende peilschaal komt. Daarom
is de peilschaal „Grave beneden de stuw” in categorie C geplaatst.
Er zal tijdig overleg met de Maaskanalisatie moeten worden gepleegd,
opdat bij den stuwbouw voor een peilput kan worden gezorgd.
De overige rivieren geven geen .aanleiding voor opmerkingen
behalve de Overijsselsche Yecht, die als eenige door het Rijk beheerde
kleine rivier in het prograinma is opgenomen. De standen op deze
rivier (waargenomen aan de stuwen) zijn niet van zooveel belang, dat
publicatie gewenscht is. De wmarnemingen kunnen bij den plaatselijken
Waterstaatsdienst blijven berusten.
De door het Ry'k beheerde boezemwmteren bezitten alle in bruggen
en sluizen waarnemingspunten waar 'een goede gelegenheid bestaat
om een peilschaal te plaatsen en waar tegelijkertijd personeel aanwezig
is om de waarnemingen te verrichten. Een vrij groot aantal peilschalen
wordt dan ook geregeld waargenomen.
Algemeen belang hebben deze waarnemingen echter niet, zoodat
ze niet gepubliceerd en bewerkt maar in de archieven van de betrokken
diensten bewaard worden.
Volgens deze regeling worden de waarnemingen van de peilschalen
.A t/m D geregeld naar den Algemeenen Dienst gezonden, door dezen
dienst bewerkt en gepubliceerd. Dit zijn ruim honderd peilschalen
waaronder een vijftigtal registreerende.
De overige waarnemingen blijven in de Waterstaatsdirecties; om
het raadplegen van deze gegevens gemakkelijk te maken verdient
het aanbeveling een lijst te maken en in een der publicaties op te
nemen van alle peilschalen die worden of vroeger zijn waargenomen
en van de plaats waar de gegevens over die peilschalen zijn te vinden.
Het is zeer gewenscht deze lijst uit te breklen tot de peilschalen
die door anderen dan door het Rijk beheerd worden.
§ 26.

DE DERDE VRAAG.

Zooals reeds in § B is gezegd is het niet noodig eenige gewone
peilschalen te vervangen door registreerende van vereenvoudigd type.
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Zooals de zaken thans staan is er een overvloed van registeerende
peilschalen aanwezig en voor de algemeene kennis van den waterstaatkundigen toestand is het niet noodig het aantal registreerende
peilschalen te vergrooten.
Anders staat het met de voorbereiding of uitvoering van bijzondere
werken. Zoowel aan de rivieren als langs de kusten kan het voorkomen dat daarbij de waterbeweging in veel fijner details bekend
moet zijn dan met het normale net van waarnemingsplaatsen mogelijk is.
Veelal zal men zich daarbij van registreerende peilschalen willen bedienen.
Daar het tijdelijk werk is moet worden getracht den kostbaren
peilput met zijn toeleidingbuis te vermijden. Hiervoor bestaan ver
schillende middelen.
In de eerste plaats kan men den put vervangen door een vlotterbuis,
meestal van smeedijzer, die door enkele kleine openingen met het
buitenwater in verbinding staat. De buis kan men vastmaken aan een
verticalen of nagenoeg verticalen mum' van een bouwwerk of, wanneer
dit ter plaatse niet aanwezig is, aan een ducdalf die daar speciaal
voor geplaatst wordt.
Minder good is de buis langer te maken en dan in den bodem
te spuiten en zoo noodig te vertuien. Een ducdalf is dan wel onnoodig
maar zand en slib hebben neiging om zich in dergelijke buizen af te
zetten wat tot onvoldoende waarneming van laagwater kan leiden.
Bij de andere buizen kan men het ondereinde voorzien van een klep,
die nu en dan geopond wordt, waardoor aanzanding wordt voorkomen.
Op deze vlotterbuis kan men nu een instrument plaatsen van
een type dat door verscheidene fabrieken in den handel wordt gebracht.
Het meest bekend zijn de toestellen van de Duitsche firma’s Ott en Fuess.
Van het laatstgenoemde soort zijn trouwens verscheidene.exemplaren
in Nederland aanwezig.
Bij golfslag ondervindt men nogal last van het stil blijven staan
der uurwerken; dan is het beter het registreerapparaat aan land te
plaatsen en den stand van den vlotter electrisch naar dat instrument
over te brengen. Dit geeft tevens het voordeel dat dit registreerapparaat
te alien tijde te bereiken is en niet soms dagen lang geisoleerd staat.
Eenige malen is van deze toestellen met succes gebruik gemaakt.
Aldus werd bij de afsluiting van het Amsteldiep een waarnemingspunt ingericht.
Instrument en kabel waren al eei’der gebruikt; door ijsgang
was het eerste beschadigd. De herstelliug en transportkosten en de
aanschaffmg met aanbrengen van een nieuwe vlotterbuis en ducdalf
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en het plaatsen kostten samen omstreeks f 600. Met het maken van
peilput met toebehooren en het daarop aanbrengen van een gebruikte
registeerende peilschaal van het normale type zou wellicht een tienmaal zoo groot bedrag gemoeid zijn geweest.
Dergelijke in strum enten zijn te ingewikkeld en zijn te veel onderlievig aan storingen om ze op permanente opstellingen te gebruiken.
Geregeld deskundig toeziclit is noodig, anders is het zeker dat het
instrument na eenigen tijd gaat haperen, zooals b.v. telkens te Muiden,
waar een dergelijk instrument staat, voorkomt.
Beter is het waarschijnlijk in dezen gesteld met de hydrostatische
toostellen, die in het geheel geen constructie in het water noodig
hebben. Zij zijn hier te lande nog niet beproefd maar de ervaring in
Denemarken is zeer gunstig, Zij komen, zooals in § 25 is vermeld,
voornamelijk in aar.merking wanneer wederom waarnemingen aan het
Noordzeestrand moeten worden gedaan.
Daar de lengte van de buis beperkt is kunnen deze toestellen
niet veel verder dan een kilometer van de kust worden opgesteld.
Met de electrische instrumenten kan men wel verder gaan, maar de
kosten van den kabel gaan dan een groote rol spelen. Op grooten
afstand van de kust is men aangewezen op toestellen van het
manometrisch principe (bijlage n°. 2 biz. 9/11), dat in Nederland
wordt vertegenwoordigd door de beide soorten „dieptemeters de Vries”.
(Marineblad 20 December 1917 en 15 September 1924).
Deze toestellen zijn buitengewoon geschikt om te dienen bij hydrografische opnemingen en ook voor ander werk kunnen zij goede diensten
bewijzen, vooral door hun gemakkelijke verplaatsbaarheid.
Ook deze instrumenten vereischen een deskundige behandeling;
bovendien is de nauwkeurigheid iets kleiner dan van de tot nu toe
beschreven soorten van peilschalen.
§ 27.

DE BETEEKENIS VAN DE .lUISTE DIGGING
DER NULPUNTEN.

De aan de zee en zeearmen gelegen peilschalen verkeeren wat
de contrOle op de nulpunten betreft in een gunstige positie. De middenstand, het gemiddelde van alle na elkander komende waterstanden
gedurende een voile getijgolf, verandert van de eene peilschaal naar
de andere op een zeer geleidelijke wijze. In voile zee hangt die verandering alleen van den wind af, in de zeearmen en Zuiderzee komen
er nog enkele neveninvloeden bij die zonder veel bezwaar in rekening
zijn te brengen.
48

Men kan van deze eigenschap gebruik maken om met behulp
van den middenstand een merkbare verandering van bet nulpunt
van een aan zee gelegen peilschaal op te sporen. Alleen wanneer
langzanxerhand een groot aantal peilschalen is verzakt is er geen
houvast meer en dan zal er moeten worden gewaterpast om alles
weer in orde te krijgen.
Geheel anders staat het op de rivieren. Wei verandert ook bier
de middenstand geleidelijk van de eene peilscbaal naar de andere,
maar bet gaat bier om veel grooter bedragen en de verandering is
bier niet alleen afhankelijk van den wind maar voornamelijk van den
toestand in bet rivierbed. Een uitschuring, bankvorming of baggerwerk
kan maken dat de verbanglijnen veranderen en de verboudingen
van vervallen in verschillende riviervakken zich wijzigen, zelfs
zijn deze verboudingen bij booge rivierstanden anders dan bij lagere.
Een onderlinge controle van de peilscbalen op de ligging der nulpunten
is dus — afgezien van zeer groote verscbillen — bier niet mogelijk.
Het belang van de juiste kennis van de hoogte van bet nulpunt
is langs de rivieren juist veel grooter dan aan zee. Een onjuist nulpunt
heeft aan zee alleen tengevolge dat alle standen wat te boog of te laag
worden waargenomen. Waar nu deze standen meestal niet direct met
die van andere scbalen worden vergeleken is dit in bet algemeen
niet van primair belang.
Het ergste is dat men een onzekerbeid beeft — van b.v. eenige
centimeters of zelfs een decimeter — in stormvloedhoogten, wat nog
niet van overwegenden invloed is op dijksboogten en dergelijke.
Bij de rivieren daarentegen kan men haast niet over peilschaalwaarnemingen spreken zonder ze te combineeren tot verbanglijnen.
Daarbij gaat het dus in de eerste plants om de \\ooQtQversclnllen
tusschen de peilschalen onderling. Deze verscbillen zijn in verband
met de stroomsterkte een maat voor de gescbiktheid van bet rivierbed
voor waterafvoer.
Het is dus een allereerst belang dat de onderlinge stand van de
nulpunten der peilschalen goed bekend is.
§ 28.

MIDDELEN OM DE JUISTE,HOOGTELIGGING DER
NULPUNTEN TE VERKRIJGEN. (Bijlage nO. 4).

Men kan trachten de peilschaal zeer stevig te fundeeren zoodat
een eenmaal goedgesteld nulpunt op zijn plants blijft. De gelegenheid
hiertoe schijnt het beste, wanneer de peilschaal bevestigd is aan een
kunstwerk. Toch meet men zicli hiervan vooral niet te veel voor49

stellen omdat de vaste stand van die kunstwerken niet volkomen is.
In lange perioden treedt veelvuldig verzakking op.
Het voorbeeld van de kleine sluis te IJmuiden, dat in § 5 'werd
vermeld, is genriakkelijk met talrijke andere aan te vullen, zoowel in
Nederland als in het buitenland.
Enkele gewone peilschalen langs de bovenrivieren die onafhankelijk
van kunstwerken zijn opgesteld heeft men zeer goed gefundeerd,
zoodat plaatselijke zakkingen practisch zyn uitgesloten. Bij de meeste
schalen is een dergelijke werkwijze echter niet dan met zeer veel
moeite en kosten toe te passen. De plaats van een peilschaal is door verschillenrle eischen bepaald: zij moet zoodanig worden gekozen dat de
waterstanden onder alle omstandigheden met zoo min mogelijk storingen
kunnen worden waargenomen. Het is daarbij veelal niet mogelijk om
bij de plaatskeuze ook nog met den eisch van vaste opstelling rekening
te houden.
Maar al zou men zonder bezwaar aan alle peilschalen een vaste
opstelling kunnen geven, dan kan er nog geen bevredigende toestand
ontstaan omdat, zooals bekend is, de bodem van Nederland niet geheel
in rust is. Een groep van peilschalen, waarvan de nulpunten oorspronkelijk de goede hoogteligging hebben gehad, zal daardoor na verloop
van tijd te hoog of te laag staan wanneer het gebied waarin ze zich
bevinden ten opzichte van het punt dat het nulvlak bepaalt (Amsterdam)
in rijzende of dalende beweging verkeert.
Tegen deze bewegingen helpt geen vast fundeeren; de geheele
omgeving van de peilschaal met fundeering en al, zelfs al reikt die
tientallen meters diep, neemt er aan deel.
In plaats van vast fundeeren moet dus een ander middel worden
toegepast om de nulpunten voortclurend in overeenstemming met
elkander te houden.
Dit is de controle met behulp van verkenmerken, zooals in beginsel thans reeds geschiedt.
Zonder tot het andere uiterste te vervallen wordt de peilschaal
zelf niet volkomen vast gefundeerd. In de omgeving wordt een viertal
verkenmerken geplaatst waarvan de vaste stand wel zoo goed mogelijk
gewaarborgd is. Het aantal van vier is gekozen om, zelfs al gaat er
een verloren, toch nog een onderlinge controle op de hoogte van deze
merken te houden.
Op geregelde tijden, b.v. om het andere jaar, wordt onder controle
van den Algemeenen Dienst door een waterpassing de ligging van het
nulpunt — bij de registreerende instrumenten van de controleerende.—
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der schaal vergeleken met de verkenmerken. Bij niet toe te Men
afwijkingen wordt tot verstellen van de peilschaal overgegaan.
Van hellende peilschalen worden minstens twee punten gewaterpast om de juistheid van de helling te kunnen beoordeelen.
De plaats van de verkenmerken zelf wordt uitsluitend bepaald
door de vaste ligging. Men kan zoo noodig zeer ver gaan met de
maatregelen om die vaste ligging te verzekeren. Een plaatsing, zooals
in Hamburg . is toegepast (bijlage n®. 2, biz. 15) op een vijftig meter
diep in den grond tot den rotsbodem reikende buis vertegenwoordigt
wel een uiterste, maar kan toch in enkele gevallen wenscheliik zijn.
In elk geval is het veel gemakkelijker te zorgen dat de verkenmerken
vast zijn opgesteld, dan de peilschaal zelf.
De merken moeten zorgvuldig aan de nauwkeurigheidswaterpassing
worden aangesloten. Is dit werk verricht, dan heeft men de zekerheid
dat de nulpunten van alle op deze wijze behandelde peilschalen de
juiste hoogteligging hebben.
Lang duurt intusschen die zekerheid niet. Door de seculaire bodembewegingen heeft hier een daling, elders een rijzing ten opzichte van
het nulvlak plaats, zoodat na enkele tientallen van jaren de jniste
stand weer verloren is gegaan.
Om de orde van grootheid te bepalen kan men de beweging op
een centimeter in de tien jaren stellen, zoodat na een tijdsverloop
van BO tot 50 jaar de fouten zoo groot zijn geworden, dat een herhaling
van de nauwkeurigheidswaterpassing gerechtvaardigd is. Dit was
trouwens bij den opzet van de nauwkeurigheidswaterpassing van 1877
reeds voorzien: er werd gerekend op een herhaling om de 30 jaar.
Thans is een vijftigjarig tijdvak verstreken en uit partieele waterpassingen is gebleken dat de afwijkingen reeds vrij groot zijn. Zij
kunnen op sommige punten ongeveer een decimeter bedragen.
De tijd is dus gekomen om de nauwkeurigheidswaterpassingen te
herhalen. Naar gelang dit werk vordert kunnen de peilschalen op de
hierboven beschreven wijze worden aangesloten en complexgewijze,
b.v. telkens een geheele rivier of kustvak tegelijk, versteld.
§ 29.

UITVOERING VAN DE WATERPASSINGEN.

De uitvoering van de te herhalen (derde) nauwkeurigheidswater¬
passing gaat buiten de bemoeienis van de Commissie. Zoo eenigszins
mogelijk moeten de bij de peilschalen behoorende verkenmerken direct
aan het net worden aangesloten. Mochten eenige peilschalen zoo achteraf
liggen, dat zij niet dan met veel moeite in het net zijn op te nemen,
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dan ligt liet op den weg van den Algemoenen Dienst van den Waterstaat om te zorgen voor de aansluiting van de bij die schalen behoorende
verkenmerken aan de dichts.tbijzijnde bouten van de nau-wkenrigheidswaterpassing. Ook de nulpunten van de peilschalen zelf kunnen bp
die gelegenheden worden gewaterpast.
De geregelde uitvoering der weinig omvangrijke waterpassingen
tusschen de peilschalen zelf en de bijbehoorende merken is echter
een zaak van de plaatselijke waterstaatsautoiiteiten die de peilschalen
in beheer hebben. Het oin het andere jaar uitvoeren van eenige honderden
van deze werkjes zou voor een centralen dienst alleen mogelijk zijn
wanneer het personeel voor terreinwerk werd uitgebreid, terwijl de
technische ambtenaren altijd wel de gelegenheid hebben om de enkele
peilschalen in hun dienstkringen in een periode van twee jaar te
vergelijken.
Toch mag men de waarde van dit werk niet onderschatten: vooral
op de rivieren zijn er groote belangen mee gemoeid.
Het verdient daarom aanbeveling van tijd tot tijd hier en daar
eenige confa-oles door personeel van den Algemeenen Dienst te doen
uitvoeren.
Van de periodieke vergelijking der peilschalen met de bijbehoorende
verkenmerken moeten rapporten naar den Algemeenen Dienst worden
gezonden. Deze rapporten kunnen in lijstvorm worden ingericht ongeveer
volgens het model van die voor de strandwaarnemingen. Op deze
lijsten worden ook de verstellingen aangeteekend.
Het verdient aanbeveling dat de nulpunten van a,lie peilschalen
overeenkomen met N. A. P. Het door elkander toepassen van N. A. P.
en A. P. geeft steeds kans op verwarring, die nog wordt vergroot
doordat op sommige punten bovendien in gebruik is het peil van
volzee (Y.Z.) dat alleen een plaatselijke beteekenis heeft.
Zelfs is het gewenscht verder te gaan en te bevorderen dat in
Nederland het N. A. P. meer dan tot dusverre als eenig niveauvlak
wordt gebruikt. Allerlei plaatselijke nulvlakken zooals W. P., D. P.,
R. P., Fr. Z. P., enz. behooren te verdwijnen. Een ongerief van be¬
teekenis kan daardoor voor de betrokken streken niet ontstaan, terwijl
het inzicht in allerlei waterstaatszaken, zooals loozing van den eenen
boezem op den anderen, bemalingsproblemen e. d., belangrijk zal worden
gebaat.
Juist in een vlak land als Nederland is het mogelijk overal hetzelfde
peil te gebruiken zonder dat dit leidt tot onpractisch groote hoogtecijfers. De Commissie zou het zeer toejuichen wanneer door het
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Departemerit van Waterstaat een kraclitige actie zou wordeii gevoerd
om het gebruik van andere peilen dan N. A. P. tegen te gaan.
Enkele peilschalen op eilanden, waarheen het N. A. P. niet is
overgebracht, kunnen schattenderwijs worden versteld door gebruik
te maken van de middenstandmethode (§ 27).
Het gelijkzetten van de registreerende peilschalen met de controleerende kan het best door den technisch-ambtenaar gebeuren.
Voor deze controle moet, blj kalm buitenwater, gedurende een
periode dat de waterstand niet snel verandert, dus omstreeks hoogof laagwater, een serie aflezingen van de controleerende peilschaal
worden vergeleken met de gelijktijdige standen aan de liniaal en op
het diagram van de registreerende. Van deze Avaarnemingen moet de
uitkomst op het blad worden aangeteekend.
Bij sterke ontregelingen (b.v. na draadbreuk) kan de waarnemer
of degeen die toezicht op hem houdt, tijdelijk voor opnieuw regelen
zorgen (Zie ook § 17).
§ 30.

DE PUBLICATIE VAN DE WATERSTANDEN.

In het door de daarvoor ingestelde subcommissie uitgebrachte
rapport over de bewerking en publicatie der gegevens dat als bijlage,
no. 5 aan dit verslag is toegevoegd is o.a. vermeld dat publicatie
geschiedt in een zestal uitgaven, te Aveten:
A. Dagelijks in de Staatscourant (S.G.);
B. Jaarlijks in de geleidelijk verschijnende Verzamelingstabellen
def waterhoogten (V.T.);
C. Eens in de tien jaar in een Tienjaarlijksch Overzicht (T.O.);
D. leder jaar in het Verslag aan de Koningin over de Openbare
AVerken (V. O.AV.);
E. Na bultengewone stormvloeden in een stormvloedverslag (S.V.);
F. In de verslagen omtrent hoog opperAvater en ijsgan'g (H.O.);
terwijl

G.

jaarlijks in de getijtafels (G. T.) de voor enkele plaatsen vooruit berekende hoogten en tijdstippen van hoogwater en laag¬
water Avorden opgesomd.
§ 31.

DE OPGAVEN IN DE STAATSCOURANT.

De opgaven in de Staatscourant van de rivierstanden op enkele
belangrljke punten met vermelding van was of val gedurende het
voorafgaande etmaal Avorden tamelijk druk gebruikt en geregeld opge53

nomen in eenige dagbladen. Zij voorzien in een behoefte en zijn ook
voldoende voor het doel. Er is dan ook geen aanleiding om wijziging
in den aard van deze publicatie te brengen.
Wei is bet gewenscbt er naar te streven dat de standen nog
denzelfden dag in de Staatscourant verscbijnen.
§ 32.

DE JAARLIJKSCHE YERZAMELINGSTABELLEN.

De jaaiiijkscbe verzamelingstabellen geven antwoord op de meeste
vragen die zicb voordoen wanneer men wil weten boe bet getij (of de
rivierstand) op een bepaalden dag geweest is. De algemeene vorm kan
dan ook worden gebandbaafd en evenzoo de indeeling.
Gedurende de werkzaambeden der Commissie zijn tengevolge van
overleg met den Algemeenen Dienst na ministerieele macbtiging eenige
beperkingen ingevoerd in de bewerking van de registreerende peilscbalen in bet getij gebied. Zij betrefien den gemiddelden stand en den
gemiddelden vloedduur en ebduur.
De eerste werd berekend als bet gemiddelde van alle standen te '
8 uur en 2 uur voormiddag en namiddag in de betrekkelijke maand
en komt practiscb overeen met den werkelyken middenstand van die
maand. Het eenige getij dat veroorzaakt dat bet gemiddelde van vier
equidistante oogenblikken van den dag afwijkt van bet gemiddelde
van alle astronomiscbe standen, nl. S4, beeft een zoo kleine amplitude,
dat zijn invloed practiscb te verwaarloozen is. Ook meteorologiscbe
storingen worden in een periode van een maand vrijwel gebeel geelirnineerd.
Het bedoelde gemiddelde geeft dus een zeer goed beeld van den
zoo belangrijken middenstand (§ 27) en bet berekenen er van zou
zeker niet acbterwege kunnen blijven, wanneer er niet een nog veel
eenvoudiger bandelwijze bestond om den middenstand te leeren kennen.
Er is namelijk een constant verscbil tusscben dezen middenstand
en bet peil van balftij, liggende ter balver boogte van bet gemiddeld
boogwater en bet gemiddeld laagwater. Hoe langer de perioden zijn
waarover de gemiddelden worden genomen, des te beter gaat deze
regel op. De afwijkingen van enkele maanden kunnen 2 a 3, bij uitzondei'ing 5 centimeter bedragen; worden jaren vergeleken dan zal
men meestal tot in centimeters betzelfde bedrag vinden. Voor lange
perioden, en bierop komt bet bij deze vraag van den middenstand aan,
wordt de gelijkmatigbeid nog beter; tusscben de voor 1901—1910
en 1911—1920 berekende waarden van balftij minus gemiddelde
2- en 8 uur-stand vindt men onderlinge verscbillen van enkele millimeters.
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Bij het bekend zijn van deze hoogteverschillen is het niet meer
noodig den middenstand nit het gemiddelde der 2- en 8 uur standen
die daartoe alle moeten worden opgezocht en genoteerd, te berekenen.
Hij wordt gevonden door aan het peil van halftij, dat onmiddellijk nit
gemiddeld hoogwater en laagwater volgt, een constante correctie
aan te brengen, die alleen nog voor stations, waar deze nog niet
met voldoende nauwkeurigheid bekend zou zijn, zou moeten worden
bepaald.
Sedert 1 Januari 1924 worden dan ook de 2- en 8 uur standen
niet meer van de diagrammen afgelezen, ingeschreven en gemiddeld.
Alleen voor een 3-tal peilschalen over de geheele kust verdeeld
(§ 23 A) behoort ook in het vervolg de middenstand te worden berekend.
Daartoe kunnen dan, om de storingen nog beter te elimineeren, behalve
de standen van 2 en 8 uur, ook die van 5 en 11 uur dienen.
De keuze van deze 3 peilschalen waarborgt dat, zoolang hier de
correctie dezelfde blijft, dit ook bij de andere peilschalen het geval is.
Een uitzondering kan voorkomen op de’ rivieren dicht bij de grens
van het getijgebied. Daar kan door verdere normaliseering of door
andere werken het getij zich in den loop der tijden wijzigen, waardoor
de correctie een andere wordt (b.v. Streefkerk; correctie 1901—1910
=; —^1,9 cm; voor 1911—1920 is zij — 2,9 cm).
Wat den gemiddelden duur van vloed en eb betreft, deze is
gebleken constant te zijn; de jaargemiddelden van elk waarnemingspunt verschillen onderling niet meer dan enkele minuten, voor tijdperken van 10 jaar is de gemiddelde duur als volkomen constant te
beschouwen. Het heeft dus geen zin hem nog langer te berekenen, zoodat
er tegelijk met de gemiddelde 2- en 8-uurstanden mede is opgehouden.
Nog enkele wijzigingen kunnen in de Y. T. worden aangebracht.
Allereerst moeten worden opgenomen de standen van de waarnemingspunten die in § 24 onder A, B, C en D zijn genoemd, en wel die
van de beide laatste categorieen, alleen in de staten A, B of C, de
overige (registreerende) ook in staat D.
Evenals bij de hoogtecijfers door een letter is aangegeven of er
gespuid is, kan er door een teeken de aandacht op worden gevestigd
dat er ijs aanwezig is geweest.
Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tusschen drijfijs en
vastzittend ijs. Aanbeveling verdient het gebruik van twee korte
verticale streepjes voor het eerste en een lange streep voor het laatste.
Daarbij doet zich een moeilijkheid voor. Uit de ijsberichten is nl. voor
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sommige stations alleen bekend dat er op een bepaalden dag ijs is
geweest, maar in de staten A, B en C komen voor de getij stations twee
cijfers voor (namelijk hoogwater en laagwater) en in staat D zelfs vier.
Hoe de ijstoestand op alle bijbehoorende oogenblikken is geweest, dus
welke ciifers van het ijsteeken moeten worden voorzien en welke niet,
kan dan niet steeds worden uitgemaakt. Baarom is als regel te nemen
oin in de tabellen A, B en C het rechtsche van de beide getallen (dus
L. W.) het ijsteeken te geven en in staat D alle hoogtecijfers, die
daar onder elkander staan. Op deze wijze ontstaat een stippellijn voor
den tijd dat er drijfijs is geweest en een doorgaande streep gedurende
de periode dat het ijs heeft vastgezeten.
Op deze wijze wordt de gebruiker van de tabellen direct gewaarschuwd als er een storing door ijs is geweest; dit is ontegenzeggelijk
veel beter dan de tegenwooixlige methode waar de ijsberichten in een
afzonderhjken staat opgenomen zijn. Wanneer de hoogtecijfers zelf
een aanwijzing omtrent den ijstoestand verkrijgen, zijn deze tabellen
niet meer noodig, temeer daar zij ook in de V. 0. W. worden opgenomen.
Een andere staat, die ook afzonderlijk bij de watertabellen gaat,
is die van de working der oveiiaten. Ook deze staat kan gevoegelijk
uit de V. T. worden gelicht en in de V. 0. AV., waar thans ook reeds
opgaven omtrent de overlaten voorkomen, worden opgenomen. Daarentegen is het gewenscht in de watertabellen zelf aan den voet van de
daarvoor in aamnerking komende tabellen aan te geven welke over¬
laten hebben gewerkt met datum van begin en eind van de working.
Ook de beschrijving van de peilschalen, die meestal van jaar tot
jaar dezelfde is, kan verdwijnen.
Zij behoort thuis in de in de volgende § te vermelden „verzameling van vaste gegevens” van het T. 0.
De afzonderiijke vermelding in de recapitulatietabel van de gemiddelden in het zomer- en winterhalfjaar, die voor de rivieren wel
van belang is, heeft voor de zeestations geen zin. Zij kan daar achterwege blijven.
Ten slotte nog enkele opmerkingen over de verzorging der tabellen
en diagrammen.
In de laatste jaargangen zijn de tabellen sterk gecomprimeerd;
het aantal cijfers op elke bladzijde van staat D is gestegen tot het
viervoud van vroeger.
Dit is niet alleen van belang voor papierbesparing maar de
tabellen worden er ook veel overzichtelijker door. De open ruimten
tusschen de datums maken het opzoeken van bepaalde standen zeer
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gemakkelijk en het groote aantal dagen (18) en waarnemingspunten
(15) op elke dubbele bladzijde vermindert het bladeren.
Ook is het overzichtelijk dat voor die plaatsen waar bijzonderheden aan de getijlijn voorkomen, zooals dubbele vioedkop en aggers,
die verschijnselen in een afzonderlijke kolom zijn vermeld, waardoor
de belangrijkste getallen die tot het verkrijgen van de gemiddelden
inedewerken bij elkander blijven.
Te IJmuiden komen deze bijzonderheden zeer zelden voor (slechts
enkele malen per jaar). Daar zij bovendien van weinig belang zijn,
kan hunne verinelding en daarmede de tweede kolom voor IJmuiden
voortaan achterwege blijven.
Tot 1 Januari 1925 word gemiddeld hoogwater dag- en nachttij
voor Helder gevonden door combinatie van beide vloedkoppen.
Deze wijze van doen wijkt af van wat er op de stations met
dubbel laagwater gebeurt, en men is zeer afhankelijk van het persoonlijk inzicht van den ambtenaar die met de bewerking van de
diagrammen is belast. Het is daarom toe te juicheu, dat met 1925,
te beginnen voor het bepalen van hoogwater steeds de hoogste vioedkop
wordt genomen. Om de noodige continuiteit te verkrijgen worden
thans de gemiddelden van vroegere perioden ook op deze wijze
herberekend, waarbij minstens terug wordt gegaan tot 1 Januari 1901.
In plaats van de bjischriften bij de getijstations in staat DvanV.
en E. kan men ook de cijfers iets ten opzichte van elkander laten
verspringen. Dit vordert niet meer ruimte en zou aan het overzicht
ten goede kunnen komen. Men krijgt dan b.v.:
AVillemstad Mei 1921 (V.'T. 1921 D. biz. 190).
u.m.
.5.20 V
11.15 V
6.50 n
11.3011
C.10v

0.20 n
7.10 n

cm
—

119
88

— 82
71
— 112
98
— 85

enz.

De Commissie meent de aandacht op deze schrijfwijze te moeten
vestigen maar beveelt haar niet zonder voorbehoud aan als de beste.
Wei zou het nuttig zijn om op de zeestations bij de enkele
laagwaterstanden die boven N. A. P. liggen het plusteeken aan te
brengen. Daardoor wordt de aandacht op deze standen gevestigd,
terwijl bij het mogelijk als drukfout wegvallen van een — teeken
door het ontbrtkoa van de + blijkt dat er iets niet in orde is. .
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In de Staten D worden de maandgemiddelden van hoogwater en
laagwater gegeven, afgerond in centimeters. Zij worden echter berekend
in millimeters en zoo worden zij in de recapitulatietabel ook weder
gebruikt om tot de jaargemiddelden te komen. Bij liet gebruik, dat
ervan wordt gemaakt, is het een enkelen keer noodig de maandge¬
middelden, vooral van het tijverspliil, nauwkeuriger dan op een
centimeter te kennen. Men kan dan wel de recapitulatietabel raadplegen
maar deze verschljnt veel later dan de tabellen van de eerste maanden
van het jaar. Het verdient dan ook aanbevehng de millimeters weder,
evenals voorheen geschiedde, bij de gemiddelden onder aan de maandtabellen te vermelden. Extra werk is er niet mede gemoeid.
Er is nog een groep van gegevens die tot dusver in Nederland
niet zijn gepubliceerd en die in de V. T. op hun plaats zijn. Dit zijn
frequences van rivierstanden voor eenige rivierstations. Deze grootheden zijn voor verschillende doeleinden van veel belang; zij worden
in het buitenland vaak berekend. In de lecapitulatietabellen kunnen
,voor een aantal plaatsen frequenties van 10 tot 10 cm worden opgenomen.
De tabellen van den wind op de verschillende kuststations zijn
zeer nuttig en behoeven geen verandering te ondergaan.
Opgemerkt wordt, dat voor uitgaven als deze, waarvan de boeken
soms na zeer langen tijd nog moeten worden geraadpleegd, een goede
kwaliteit papier moet worden gebruikt.
De verzamelingstabellen zouden veel aan waarde winnen, wanneer
de tweemaandelijksche afleveringen vroeger uitkwamen. Tegenwoordig
verloopt er meestal een jaar en soms zelfs 16 maanden tusschen het
voorkomen van een bepaalden stand en het publiceeren daarvan.
Een belangrijke versnelling is mogelijk; het is echter noodig dat alle
personen door wier handen de diagrammen en tabellen in den loop
van de bewerking gaan daartoe medewerken.
De waarnemers moeten de diagrammen dadelijk nadat het laatste
blad van elke maand is beschreven inleveren; de technische ambtenaren en de arrondissement ingenieurs behooren ze niet langer bij
zich te houden, dan voor hun dienst strikt noodzakelijk is; de verdeeling van de werkzaamheden aan den Algemeenen Dienst moet er
op gericht zijn om vertraging in het bewerken en in de contihle
daarop te voorkomen; de tusschenkomst van het Departement van
Waterstaat bij het inzenden van de lijsten bij de Landsdrukkerij,
die van zuiver administratieven aard is, moet worden uitgeschakeld
en eindelijk zal de samenwerking tusschen Algemeenen Dienst en
68

Landsdrukkerij van dien aard behooren te ^ijn, dat het drukken,
corrigeeren en uitzenden zonder stoornis verloopt.
Op deze wijze kan worden bereikt, dat de standen in den regel
binnen 6 a 8 maanden worden gepubliceerd.
§ 33.

HET TIENJARIG OVERZICHT.

In het laatste verschenen overzicht van 1911—1920 kan men
onderscheiden de uitvoerige opsomming van maand-en jaargemiddelden
en van uiterste standen over het beschouwde tijdvak (Afd. Ill) en
een tweetal vergelijkingen van de uitersten en gemiddelden van het
geheele tienjarig tijdvak met overeenkomstige waarden van vroegere
tijdperken (Afd. I en II).
Afd. I en II bevatten (met uitzondering van den hoogsten stand
1911—1920) alleen dagstanden. Afd. I beperkt zich bovendien tot de
gemiddelden van het zomerhalfjaar. Deze afdeeling is nuttig voor het
verkrijgen van een globaal overzicht, vooral wanneer men verschillende
peilschalen met elkander wil vergelijken. Toch moet jnen steeds bedenken dat het hier gaat over dagstanden gedurende het zomerhalfjaar.
Deze standen zijn vooral op de rivieren van belang; aan zee zijn
ze niet van beteekenis. Zij kunnen vrij sterk van de jaargemiddelden
afwijken doordat de enkeldaagsche ongelijkheid er niet in is geelimineerd, zoodat ze eenigszins misleidend werken. Men kan zich in
Afd. I dan ook beperken tot de stations langs de rivieren en in
Afd. II de zomer- en wintergemiddelden laten vervallen.
Ook in Afd. Ill kunnen wat de zeepeilschalen betreft diezelfde
waarden wegblijven.
Personen die het T. 0. niet geregeld gebruiken zullen er niet steeds
op bedacht zijn dat zij in Afd. I en II steeds alleen de dagstanden
outmoeten. Yoor hen is het gewenscht, dat op iedere bladzijde duidelijk
het woord „dagwaarnemingen” voorkomt, zooals ook in Afd. Ill voor de
getijstations het geval is. Wei is waar is het duidelijk aangegeven in
het voorbei'icht maar een voorbericht wordt niet altijd gelezen.
Afd. II heeft veel aan beteekenis gewonnen toen voor de hoogste
en laagste waterstanden in het behandelde tienjarig tijdvak ook de
nachtwaarnemingen zijn opgegeven (als zij hooger zijn dan den hoogsten
en resp. lager dan den laagsten dagstand).
Ook zijn aan den voet der bladzijden voor de getijstations de
hoogst bekende standen opgegeven wanneer die hooger zijn dan eenig
cijfer dat in de tabel voorkomt. Het is gewenscht dit nit te strekken
over alle stations en ook tot de laagst bekende standen.
59

I

In verband met het opnemen van frequentietabellen in de Y. T.
behoort het T. 0. te worden uitgebreid met de daarbij behoorende tienjarige recapitulatietabellen.
Ook voor de frequenties is het nuttig dat zij voor reeds verloopen
perioden worden berekend, waarbij minstens moet worden teruggegaan
tot 1901.
Dit alles zijn intusschen slechts wijzigingen van ondergeschikten
aard. Het nu volgende voorstel daarentegen is meer ingrijpend, het
bestaat in het invoeren van wat men zou kuunen noemen de „verzameling van vaste gegevens.”
Van elke peilschaal bestaan eenige gegevens, die niet of slechts zeer
zelden veranderen, zooals de plaatsbeschrijving, de datum van oprichten,
data van verplaatsen of verstellen in hoogte, de uren waarop wordt
waargenomen en dergelijke. Voor de gebruikers der tabellen zijn deze
gegevens van belang, het is handig hen bij elkander te plaatsen.
Behalve de peilschalen waarvan de waterstanden in de V. T. en
in het T. 0. worden gegeven, wordt een groot aantal geregeld waar¬
genomen, b.v. de in § 24 onder F genoemde.
Voor deze schalen is het van belang te weten waar de waarnemingen worden bewaard en dit geldt ook voor rijkspeilschalen die
vroeger wel werden waargenomen en thans niet meer. Maar ook heeft
het zijn nut dat men kan nagaan op welke plaatsen waarnemingen
worden of werden gedaan door de zorg van andere autoriteiten dan
den Bijkswaterstaat. Het gebeurt wel dat men ontdekt dat er op een
bepaald punt gegevens van waterstanden bestaan nadat men zich heeft
beholpen met standen aan andere peilschalen of zelf in de buurt
waarnemingen heeft laten doen.
Dit kan men voorkomen, wanneer een handig overzicht bestaat
van alle punten in Nederland, waar waterwaarnemingen worden of
vroeger zijn verricht.
De volgende gegevens komen in aanmerking om in deze verzameling
te worden opgenomen:
a. volgnummer;
1). plaats en korte beschrijving van de peilschaal (zooals thans
in V. T. en T. 0. voorkomt) en van de verkenmerken die tot
controle dienen;
c. afstanden tot naburige peilschalen;
d. de autoriteit die de peilschaal beheert;
e. data van opstellen en verstellen; hoogteligging van het nulpunt;
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f. de waarnemingen die Worden en werden verricht;
g. wijze van publicatie der waarnemingen en plaats, waar ze
zijn te raadplegen;
h. gegevens omtrent evenLueel gebruikte bijzondere peiien, ook
correctie van A. P. tot N. A. P.;
i. gegevens omtrent naburige overlaten, zooals peil waarbij de
werking begint, resp. vroeger begon;
k. langs de Maas eene opgave omtrent de kilometreering volgens
de oude en nieuwe nummering;
l. ter orientatie enkele waterstanden zooals:
1. boogste en laagste bekende waterstand met datum;
2. op rivieren: E. E., M. R. en gemiddelde winterstand; bij
getijstations: gemiddeld hoog- en laagwater, verschil tusschen
middenstand en balftij ; vloedduur;
m. enkele resultaten van uitgevoerde berekeningen:
op rivieren: frequenties; voor getij stations: havengetal en de
belangrijkste getijconstanten;
n. literatuuropgave.
Gegevens die niet dan met veel moeite kunnen worden verkregen
kunnen beter voorloopig achterwege blijven. Ilet streven moet meer
gericlit zijn op bet verkrijgen van een bandig overzicbt dan op bet
bereiken van de uiterste volledigbeid. Daarom moet de hierboven
als leiddraad dienende opsomming ook niet veel meer worden uitgebreid,
al zal wellicbt de wenscbelijkbeid blijken om nog enkele andere gegevens
op te nemen.
Elke peilscbaal mag niet veel meer dan een bladzijde in beslag
nemen, anders wordt bet boekje te omvangrijk en onbandelbaar.
Deze verzameling kan bet beste los van bet T. 0. worden uitgegeven. Men is dan vrij in do keuze van tijdstippen van berdruk en
van bet formaat, dat niet te groot moet worden, liefst niet grooter
dan de getijtafels.
AVelk formaat zicb bet beste voor deze uitgave leent, de vraag
of bet overzicbt in tabelvorm moet zijn of niet en dergelijke punten
voor de practiscbe uitvoering, kan de Commissie niet beslissen. Dit
blijkt gedurende de bewerking.
In de V. T. of bet V. 0. of beide moeten lijsten van wijzigingen
aanvulling worden gegeven. Bij den Algemeenen Dienst moet daartoe
een kaartsysteem worden aangelegd en bijgebouden.
V
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Voor de samenstelling zal de medewerking van verschillende
besturen moeten worden ingeroepen.
Met de eerste uitgave behoeft niet te worden gewacht op het
T. 0. van 1921—1930, zij kan zoo spoedig mogelijk verschpnen.
Verschillende gegevens die in deze „verzameling” voorkomen, zooals
plaatsbeschrijving, kunnen in de andere uitgaven (V. T., T. 0.) vervallen.
§ 34. DE GEGEVENS IN HET VERSLAG
OVER DE OPENBARE WERKEN.
De gegevens in het verslag over de openbare werken bevatten een
overzicht over rivierstanden, ijstoestand, stormvloeden en werking
van de overlaten. Over het algemeen geven zij geen aanleiding tot
opmerkingen. De staten over het ijs komen, zooals in § 32 is opgemerkt,
ook voor in de Y. T., maar de Commissie heeft voorgesteld om ze
daar te laten vervallen. Die in het V. 0. W. moeten dus behouden bljiven.
Het is hier de plaats om te wijzen op de wenschelijkheid omde
definitie van een stormvloed te herzien.
Bij de tegenwoordige redactie van de handleiding voor de V. 0. W.
komt het voor dat een onbeteekenende vloed meet worden opgenomen omdat op een enkele der als criterium dienende stations het
genoemde peil van 1,50 m boven hoogwater met enkele centimeters
is overschreden. Het is beter voor elk op zichzelf een vast peil
(boven N. A. P.) te bepalen. Stijgt het water op een dier stations boven
dat peil dan moet de vloed als stormvloed worden beschouwd.
Wat omtrent de overlaten in het V. 0. W. is vermeld bepaalt
zich tot een algemeen overzicht. De staat van de lengte en hoogte
voor elken overlaat dag voor dag, die thans als bijlage bij de staten
B en C in de V. T. voorkomt/kan voortaan onder de bijlagen van
het V. 0. W. worden gepubliceerd.
§ 35. DE STORMVLOEDVERSLAGEN EN VERSLAGEN
HOGG OPPERWATER.
In de S. V. komt o. a. voor een tabel van de hoogste waterstanden,
die bij een aantal stormen zijn waargenomen. Zij strekt zich nit over
een groot aantal waarnemingspunten. Bij de kenze van de stormvloeden
waarvan cijfers worden vermeld gaat men als volgt te werk.
Ten eerste heeft men den stormvloed die de aanleiding is geweest
tot het samenstellen van het verslag.
In het tijdvak dat verloopen is na het verschijnen van het vorige S. V.
worden de gegevens van de in de V. 0. W. opgenomen stoi’inen herhaald.
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Uit dat vorige S. V. worden dan nog eenige zeer zware stormvloeden
weder opgenomen; in het algemeen die, waarin op een of ander punt
de hoogst bekende stand is voorgekomen.
Door deze wijze van handelen zyn in de S. V. samen aile storm¬
vloeden vermeld, zoodat men daarin alle gegevens over stormen kan
vinden, die men noodig heeft. Wat betreft het S. V. Januari 1916,
is er een uitzondering, nl. het tijdstip waarop het hoogste water intrad.
Dit is nl. alleen vermeld bij den stormvloed waarover dat verslag handelt,
voor de vroegere meet men de vorige S. V., Y. 0. W. of V. T. naslaan.
Deze tijden kunnen met kleine cijfertjes worden aangebracht;
zij veroorzaken dan geen uitbreiding van de tabel, die er even overzichtelijk door blijft.
Een, bezwaar is voorts dat men niet kan zien welk gewicht men
aan de cijfers moet hechten. Het maakt nl. een groot verschil of de
hoogste stand ontleend is aan het diagram van een registreerende
peilschaal die gedurende den geheelen storm good heeft gewerkt, of
dat men moet vertrouwen op een enkele waarneming aan een gewone
peilschaal, die aan golfslag is blootgesteld geweest en veelal in het
donker is verricht.
Het is daarom gewenscht de getallen die afkomstig zijn van het
diagram van een registreerende schaal op een andere wijze te drukken
dan die van gewone (ook controleerende) peilschalen en zoo mogelijk
deze laatste nog te onderscheiden in maxima, die in een reeks van
waarnemingen voorkomen (zooals b.v. bi] Oudeschild steeds het geval
is) en op zichzelf staande waarnemingen. Bij de laatste heeft men
nl. niet alleen de aflezingsfout, maar men moet er ook rekening houden
met de mogelijkheid dat niet tijdens den hoogsten stand is afgelezen.
Gebruikt men voor de geregistreerde standen onderstreepte getallen,
drukt men de gewone van de eerstgenoemde soort normaal en die
van de laatste soort cursief, dan blijven, evenals thans, de vette cijfers
beschikbaar om de hoogst bekende standen aan te duiden.
Men moet voorzichtig zijn met het opnemen van hoogtecijfers
die niet op het eigenlijke storratij betrekking hebben omdat dat des
nachts viel. Dergelijke getallen worden voor de oudere stormen in
het laatste S. Y. (van 1916) nog wel eens opgegeven ook als zij vermoedelijk niet de hoogste bij den storm voorgekomen stand zijn. Zij
kunnen gemakkelijk worden opgespoord bij het bijschi'ijven van de
tijden en door streepjes worden vervangen.
Over het algemeen zal het aanbeveling verdienen zoo veel mogelijk
te vermijden dat een stormvloedshoogte is gebaseerd op een enkele
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aflezing. Dit kan men gedaan krijgen door aan de waarnemers op te,
dragen om wanneer het watei- een bepaald peil (stormvloedpeil) heeft
overschreden op geregelde tijden, b.v. om het uur, den stand waar te
nemen. Uit de zoodoende gevormde staatjes is het stormvloedcijfer
te bepalen.
Op enkele plaatsen, b.v. Texel (Oudeschild), wordt deze handelwijze
reeds langen tijd toegepast.
Voor elken storm kunnen de gegevens in een tabel worden vereenigd op de achterzijde van de maandelijksche watertabel van den
waarneiner.
Het is natuuiiijk niet mogelijk dat op alle waarnemingspunten
zoo gehandeld wordt; men kan zich bepalen tot de plaatsen van het
meeste belang.
De verslagen ointrent tioog opperwater geven geen aanleiding
tot opmerkingen.
§ 36.

DE GETIJTAFELS.

De getljtafels bevatten voor een vijftiental plaatsen een voorspelling
van de hoog- en laagwaters met een nauwkeurigheid van 1 cm in de
hoogte en van 1 minuut in den tijd. Nu is het uiterste waarop men
de hoogwaters met zekerheid kan aflezen 1 cm, terwijl men wat den
tijd aangaat de nauwkeurigheid zelfs met registreerende instrumenten
niet verder dan tot 5 minuten kan opvoeren. Het is dan ook niet te
verwachten dat de in de G.T. gemaakte voorspellingen geheel zullen
uitkomen. Indcrdaad zal er, vooral op dagen met veel wind, een vrij
belangrijke afwijking bestaan, maar men ziet toch dat de tijden, behalve bij zware stormen, altijd behoorlijk uitkomen terwijl ook de
hoogte-verschillen tusschen de hoog- en laagwaters onderling de getijtafels volgen.
De tafels geven b.v. juist aan welk tij van den dag het hooge
is of het lage, of men met een matig doodtij of een sterk ontwikkeld
springtij te doen heeft en dergelijke.
In dit opzicht zijn deze tafels ongetwijfeld een van de beste zoo
niet de allerbeste van de geheele wereld.
De nauwkeurigheid op centimeters en vooral in minuten heeft
weinig zin. Men zou de resultaten kunnen afronden, maar dat doet
men niet omdat ze dan nog eenmaal zouden moeten worden overgeschreven.
Daar het bij een eerste beschouwing schijnt dat de getijtafels te
uitgebreid zijn, heeft de Commissie overwogen, of beperking en ver64

eenvoudiging gewenscht is. Bij nader onderzoek is echter gebleken,
dat practische redenen zich daartegen verzetten, zoodat het beste is,
geen verandering in deze uitgave te brengeii. Alleen zal het verzandende station Vlieland dienen te worden vervangen door Terschelling.
Het is gewenscht de hoogte van het nulvlak van de zeekaarten
ten opzichte van N. A. P. aan den voet van de bladzijden te vermelden. Tegenwoordig ligt dat nulvlak op het niveau van gemiddeld
laag-laagwater springtij; omdat nog kaarten, die op gemiddeld laagwater zijn gereduceerd, in omloop zijn, is het van belang voorloopig
ook de hoogteligging van dit peil aan te geven. Bij de nieuwste
getijtafels is hiermede al rekening gehouden.
In het noorden van het land is het moeiiyk een goed primair
station te vinden, waaruit- de andere worden afgeleid. Delfzijl, dat
thans wordt gebruikt, ligt wel wat ver in het noordoosten en nogal
ver binnenwaarts. Het zou vermoedelijk beter zijn, Terschelling als
primair station te kiezen. Men meet hiermede echter voorzichtig zijn,
omdat het getij daar waarschijnlijk een weinig zal veranderen door
de afsluiting .der Zuiderzee. Het is daarom aan te raden, Delfzijl nog
te gebruiken totdat eenigen tijd na de afsluiting der Zuiderzee een
stabiele toestand is ontstaan en men daarvan voldoende gegevens heefb
om de tabellen voor Terschelling samen te stellen.
§ 37.

ALGEMEENE OPMERKINGEN OVER
DE BEWERKING.

De voorgestelde wijzigingen kunnen wat de V.T. en V.O.AV. betreft in werking treden met den jaargang 1926 of 1927. Het vervangen
van Vlieland door Terschelling in de G.T. zal zeker niet eerder dan
in den jaargang voor 1928 kunnen geschieden. Piet T.O. van 1921/’30
is gemakkelijk gewijzigd in te richten.
In de verschillende uitgaven is de volgorde van de waarnemingspunten anders. Wanneer de volgnummers in de „verzameling van
vaste gegevens” met overleg worden gekozen, is het mogelijk in alle
publicaties dezelfde volgorde als in dat blijvend gedeelte in acht te
nemen. Van veel belang is deze maatregel niet, toch vergemakkelijkt
zij het opzoeken.
Dan verdient het overweging voor de afkortingen van maten en
gewichten de internationale schrijfwijze te gebruiken. Ook is het
wenschelijk, te breken met de gewoonte om de onderdeelen van
centimeters als exponent te schrijven, zooals in de V.T. en in het T.O.
steeds geschiedt. Er is geen bezwaar tegen de gewone schrijfwijze
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met de komma als decimaalteeken toe te passen. Deze schrijfwijze
is ook niet minder overzichtelijk.
Ten slotte een opmerking over het vernietigen van oude dia¬
gram men.
A1 is door de voorgestelde maatregelen (§§ 14 en 24) de jaarlijksche
toeneming . van de diagrammenstapels sterk verminderd, de stroom
blijft, zij het ook trager, doorgaan. Op den duur is men dus gedwongen
om diagrammen te vernietigen.
Daarbij zij men voorzichtig en volge de regels:
1°. Niets opruimen wat niet minstens 50 jaar oud is.
2°. Bijzondere standen (zeer hooge- en zeer lage standen), (standen
tijdens de nitvoering van belangrijke waterstaatswerken)
zorgvuldig uitzoeken en bewaren. Deze standen moeten zoo
spoedig mogelijk worden genoteerd zoodat men later bij het
opruimen dadelijk kan zien welke diagrammen nit dien
hoofde moeten worden bewaard.
3°. Van enkele belangrijke peilschalen alles l^ewaren.
40.
Enkele jaargangen (b. v. om de 25 jaar) geheel bewaren.
Indien in den tegenwoordigen onvoldoenden toestand op redelijke
wijze wordt voorzien kan op deze wijze met een niet overmatig
groote bergruimte nog zeer langen tijd worden volstaan. Zoo mogelijk
brenge men alle diagrammen samen in het gebouw van den dienst
die voor de be working zorg draagt.
§38.

ZAKELIJKE COXCLUSIES.

De 'in dit verslag aanbevolen maatregelen komen in hoofdzaak
neer op het volgende:
Contrble en toezicht op de peilschalen en de aanmaak der diagrammen wordt gecentj-aliseerd (§ 17).
De standen van registreerende- en controleerende schaal worden
periodiek onderling vergeleken (§ 17'.
De registreerende peilschalen worden geleidelijk verbouwd overeenkomstig de in §§ 9 —^16 gegeven constructie (§19.).
Wijziging der instrumenten en eventueele aanbouw van nieuwe
geschiedt in overleg met het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch
Instituut (§ 19).
De plaatsing der peilschalen wordt veranderd overeenkomstig den
staat van § 24 en de kaart, bij lage 7.
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Nieuwe registreerende peilschalen komen te Oostmahorn en te
Grave beneden de stuw. Hierop meet bij den stuwbouw te Grave
worden gerekend (§ 25).
Te Hoek van Holland wordt de vlotterbuis vervangen door een
peilput (§ § 9 en 25).
In de nabijheid van elke peilschaal worden vier verkenmerken
aangebracht; om bet andere jaar wordt de hoogteligging van bet
nulpunt der peilschaal gecontroleerd met behulp van die merken (§ 29).
De nauwkeurigheidswaterpassingen dienen te worden herhaald;
zoo noodig worden door den zorg van den Algemeenen Dienst de
verkenmerken bij de peilschalen daarbij aangesloten (§ 29).
Er moet worden bevorderd dat N. A. P. uitsluitend ais nnlvlak
wordt toegepast (§ 29).
In de Staatscourant worden zoo mogelijk de standen van denzelfden dag opgenomen (§ 31).
In de Verzanielingstabellen worden de volgende wijzigingen aan¬
gebracht :
De ijstoestand wordt bij de hoogtecijfers aangegeven (§ 32).
De afzonderlijke staten omtrent den ijstoestand en de werking
der overlaten, de beschrijving der peilschalen, de zonier-.en wintergemiddelclen der zeestations en de tweede kolom voor IJmuiden vervallen (§ § 32 en 33).
De waarnemingstations, die daartoe volgens § 24 in aanmerking
komen, worden opgenomen; de overige vervallen.
De volgorde der stations wordt gewijzigd (§ 37).
De maandgemiddelden worden in millimeters gegeven (§ 37).
De decimalen worden niet als exponent geschreven (§ 37).
Frequentietabellen worden ingelascht (§ 32).
De publicatie wordt versneld (§ 32); onnoodige tusschenkomst
van het Departement van Waterstaat kan vervallen.Het Tienjarig Overzicht ondergaat de volgende veranderingen:
De beschrijving der peilschalen en de zomer- en wintergemiddelden
der zeestations vervallen (§ 33).
Dezelfde waarnemingstations als in de V.T. worden opgenomen.
(§ 24).
De volgorde der stations wordt gewijzigd (§ 37).
De decimalen worden niet als exponent geschreven (§ 37).
Overzichten van frequenties worden opgenomen (§ 33).
Een „verzameling van vaste gegevens” wordt samengesteld (§ 33).
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Voor het verslag over de openbare werken wordt de deflnitie van een
stormvloed gewijzigd; in de bplagen wonien staten omtrent de -werking
der overlaten opgenomen (§ 34).
In de stormvloedverslagen worden de tijdstippen van den hoogsten
stand ook voor vroegere stonnvloeden weder gegeven terwijl de waterstanden die afkomstig zyn van een registreerende-, een gewone peilschaal en van een alleenstaande waarneming op verschillende wijze
worden gedrukt (§ 35).
Op de voornaamste stations met gewone peilschalen wordt bij
storm geregeld waargenomen (§ 35).
De volgorde der waarneming,spunten wordt veranderd (§ 37).
In de getijtafels wordt Vlieland vervangen door Terschelling.
De wijze van opbergen der oude diagrammen moet worden verbeterd; oude bladen kunnen ten deele worden opgeruimd (§ 37).
De Commissie meent hierrnede aan de haar toebedeelde taak te
hebben voldaan.
Vastgesteld in de vergadering van 21 .Tanuari 1926.
{(jet.) J. P. VAN DEii Stok, Lid en voorzitter.
S. Blok
ITk. J. Heuvelink
C. W. Lely
J. L. H. Luymes
Leden.
J. C. Ramaer
E. Scherpenhuysen Rom
W. F. Stoel
J. Jo DE Vries
J. Tu. Tiiijsse, Lid en secretaris.
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BIJLAGE I.

VRAGENLIJSTEN.
a. Alg:emeene vragenlijst (ingevuld door de arrondissement-ingenieurs
van den Rijkswaterstaat).
1. Welke peilschalen staan ondcr U\v boheor?
Bij do boantwoording van do vraag wordt vcrzoclit
eene nauwkeurige opgavo to vorstrekko}! van do plaats
on de Roort (rcgistreeronde, vaste, drijvcnde onz.) dor
peilschalen.
Peilschaleii, dio slechts eene zuiverc locale botoekonis
hobben, zooals die in polderwatercni, bij Ktooingemalon
cn dergelijko, kunnen buiton bescliouwing blijven.

2. Worden bij Uw dienst gogovons gobniikt, afkonistig van peilsclialiai die door andoren wordon bcliocrd ?
Zao ja, van wolke?

3. Wordt door Uw dionst prijs g(‘stold op hot vorrichten van eon grootor aantal waanioniingon op
bcdoelde piinten, dan wol op vormoordoriiig van hot
aantal waariionhiigspiinton? Zoo jn, tot welktdi onivang
on oni welke redc!n(>n on onder ojigaaf van d(^ verinoed(*lijk daaraan; verl)ondoii koston van aanlog,
onderhoud on bodicning.

4. Is hot naar Uw oordet'l raadzaain hot aantal
waar te nonien poilschah'ii to v(Tinindor(“n ((•.(j. wogons
waariieniing aan peilRchalon in do nalnjhoid onder
boho(T van andoro dionsten), of wel de waarnoniingen
bij bohoud dor peilscliaal, to boporkon?

f>. Wordt, wat bedredt de peilschalen, waarvan gcgevens wordon gopubliceerd:
a. in het Tionjarig Overzicht,
b. in de Verzarnelingstabolkin der watorhoogton,
door U, of voorzoover U ])okond, door andoren piijs
gesteld ()]) het ])ohoud van dio publicatics of van con
gedoelte daarvan?
Wenscht U opinune van gegovens, dio tot iiu too
niet zijn gej)ublicocrd ?

6. Zijn U nog dionsten (overhoids- of particulioro)
bokend, waar gegovens van peilschalen wordon gebruikt, zonder dat zij zolf peilschalen in bolioer
hebben ?
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b.

Vragenlijst voor iedere registreerende en gewone peilschaal.

1. Op welke wijzo hoeft plaats g(‘had do aanlog of
de oprichting van de poilschaal, lietzij afzondorlijk in
con bostek, liotzij in eon onderhoiidsbcstok of op docla*
ratio en in welk jaar?

2. Is do watorstand ter plaatso ondorhevig aan
bijzondero invlooden (spuiing, stuwon o. d.)?

3. In wolken toostand verkeort do poilschaal ?
Worden Uwerzijds wijzigiiigen in do inrichting wonschelijk geacht?
Wanneer binnenkort groote herstollingen iioodig zijn,
is hot dan gewenscht de poilschaal in stand to houden?

4. Welke zijn ongovedr de kosten besteed aan het tot
stand koinen van do peilscbaal (met inbegrip van kosten
van erfpacht evontueol voor den grond waarop do peil¬
schaal staat); voor eon registreorendo poilschaal afzon¬
dorlijk op to geven: de koston van hot gehoxactje met
poilput, tooleiding))uis en to(d)ohooron, controle-peilschaal, boveiliging buismond on de koston van liot
instrxiynent.

5- Wolko zijn do ondorlioudskostt'n gomicldold per
jaar van do poilscljaal; voor r(^gistroeronde poilschalon,
indion mogolijk, afzondorlijk van hot gobouwtje mot
toebohooren en van hot rogistroorinstrumont.
Eerstgonoomdc als daar zijn: kosten van baggoren
dor tooloidingsgoiil, van doorspuion of doortrokkon van
do buisloiding, schoonmakon van don poilput, verfwork,
carbolineor-vvcrk, ploistorwcTk o. d., witton, schoonhouden van de controlo-poilschalon, ondorhoud van
afrastoringen. Kosten van vorwarming, vochtbcstrijding
on verlichting. Kosten van vorvangschalon.
Laatstgonoomdo, namelijk: /cos^en van eon instrumentmaker en n^paratios van hot instrument, via'uiouwing
van ophangdraad van den vlottor enz. Jios/ea van poilschaalbladen, inkt, smoorolio voor het instrument.

6. Kosten van hedlcning. Bodrag dor vorgooding van
don watorwaaniomor. Kosten van extra waarnemingon
tijdons voriticatios van don gooden stand dor poilschaal.
Kosten van vorzendon dor watorboricliton of diagrammen.

7. Wordcni do waarnemingon op goregelde dan wol
oj) ongorogeddo tijdstippen verricht? Wolko zijn doze
tijdstippen?

8. Wordt van de godane waarnemingon door Uwon
dionst on voorzoover U bekond door andoron gebruik
gomaakt?
a. van do waargenomon standon zondor moer;
h. van gomiddoldon, hoogsto on laagsto standen cnz.
aan die waarnemingon ontloend.
Worden do waarnemingon bowaard, zoo ja, hoolang
on waar?
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BIJLA.GE 2.

VERSLAG VAN EEN STUDIEREIS NAAR
DUITSCHLAND EN DENEMARKEN.
In opdracht van den Voorzitter der Commissie bezochten pndergeteekenden van 15 tot 23 April 1923 een aantal buitenlandsche peilschalen.
In Duitschland was het doel van de reis Hamburg, waar de
Deutsche Seewarte, het middelpnnt van de studies op getijgebied
daar te lande, is gevestigd. De directeur van de tweede afdeeling der
Seewarte, Prof. Dr. E. Stuck en diens assistent Dr. Rauschelbach
gaven alle gewenschte inlichtingen omtrent de eischen, die aan het peilschaalwezen worden gesteld, de ondervonden moeilijkheden en de
middelen, die worden gebruikt om die moeiliikheden te overwinnen.
De Baurat Elgnowski en de Sekretar Ahlfs van de Wasserbaudirektion Hamburg demonstreerden de aan de Elbe toegepaste
instrumenten.
In Denemarken, waar de voornaamste peilschalen ressorteeren
onder het Danske Meteorologisk Institnt te Kopenhagen, werden wij
ontvangen door den afdeelingschef D. la Coub, die ons met groote
welwillendheid in drie dagen een volledig overzicht gaf van wat er
op dit gebied in Denemarken wordt verricht. In dien tijd werden
peilschalen bezocht. te Kopenhagen (Seeland), Dragor (Amager) en
Aarhus (Jutland).
Ten slotte zag de tweede ondergeteekende bij een in aansluiting
aan deze reis gebracht bezoek aan de „Dammbau Sylt” toevaliig nog
een en ander van peilschaalwaarnemingen op de wadden onder moeilijke
omstandigheden.
Langs de Duitsche Noordzeekust en de daarop nitkomende benedenrivieren wordt de waterstand zonder uitzondering geregistreerd door
middel van vlotterpeilschalen, die vrijwel alle zijn geleverd door de
firma Fuess.
Op eenige hoofdpunten (o. a. Wilhelmshaven, Bremen, Hamburg)
zijn groote instrumenten opgesteld, waarbij naar de grootst mogelijke
nauwkeurigheid wordt gestreefd.
De andere waarnemingsplaatsen zijn voorzien van FuEss-toestellen
van het gewone type, zooals dat ook in Nederland wordt toegepast.
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I)e groote instrumenten hebben een grooten vlotter (diameter meer dan
30 cm), van boven voorzien van een borizontaal tafeltje. De vlotter is aan
een silicium-bronsdraacl op de gevvone wijze verbonden met een uitgebalanceerde liniaal, die de registreerstiften draagt. De liniaal beeft
als doorsnede een gelijkzijdigen drieboek om baar stijf te maken.
Zij wordt bij de boven- en onderranden van den registreercylinder
geleid. De registreerstiften bebben zilverspitsen.
De registreertrommel wordt door een uurwerk met bouten slingerstaaf gedreven. Zij draait in 24 uur rond. De verbinding tusscben den
befboom, die de trommel beweegt en deze zelf Is los te nemen,
waardoor de trommel vrij is te draaien en daarna weer precies in den
juisten stand vast te zetten.
Het diagram wordt gemaakt op geprepareerd papier, dat te voren
Op bet bureau- van den Pegeldienst om de trommel wordt gespannen
(geplakt) en daarna met een verdeelmacbine voorzien van lijnen om bet
uur en om den balven meter. Fouten grooter dan 0,1 ram scbijnen
niet voor te komen. De hoogtescbaal is 1:10, de tijdscbaal: 1 uur = 30 mm.
De opgeteekende lijn is duidelijk en zeer fijn. Tocb scbijnt er een
strooming te bestaan om registratie met inkt toe te passen.
Controles worden door bet instrument niet gemaakt. De wijze
van aanbrengen van bet papier waarborgt, dat de beweging van de
liniaal naar boogte en tijd zonder fouten op bet diagram wordt
overgebracbt.
Om te controleeren of de stand van de liniaal overeenkomt met
dien van den vlotter is een scbietlood aan een verdeelden band aanwezig, waarmee de stand van den vlotter ten opzicbte van een vast
aan bet instrument bevestigden index kan worden nagegaan. De
onderkant van bet scbietlood stuit daarbij op bet vlakke tafeltje van
den vlotter. Deze wijze van doen is op een millimeter nauwkeiirig.
De boogte van den index wordt elk jaar door middel van een
waterpasinstrument vergeleken met vaste verkenmerken. Aan de
onveranderlijke ligging van deze merken is zeer veel zorg besteed.
Zij zijn alle gefundeerd in den vasten zand- (of rots-)bodem, sommige
zelfs door middel van een 50 meter lange ijzeren bronbuis. Er werd
op gewezen dat, vooral langs rivleren, een peilscbaal, waai'van de
ligging van het nulpunt niet te alien tijde volkomen bekend is, geen
waarde beeft.
De kelder, waarin de vlotter is aangebracht, staat door een
toeleidingbuis in verbinding met het buitenwater. Deze buis wordt
scboongehouden door spuien. Dit is daar afdoende; aangroeien door
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mosselen e. d. komt blijkbaar zelfs op de onmiddellijk aan zee gelegen
stations niet voor. Er worden dan ook geen waarnemingen gedaan om
den waterstand in den kelder te vergelijken met de buitenwaterstanden.
Wanneer bet instrument buiten gebruik is (spoelen van de
toeleidingbuis, schoonmaken van den kelder, defecten) wordt een in
de onmiddellijke nabijheid opgesteld reserve-instrument van bet kleine
model in vperking gebracbt. Dit instrument is dus in normale omstandigbeden buiten dienst.
Om papier te sparen is bet instrument voorzien van twee scbrijfstiften. De stormvloeden worden door de tweede scbrijfstift opgeteekend.
In de tweede plaats wordt bet papier zevenmaal doorloopen, wat
bier bij eene overbeerscbende en normaal verloopende getijbeweging
geen bezwaar oplevert.
Het verwarren van de lijnen van de verscbillende dagen scbijnt
niet voor te komen.
Een diagram van een week wordt daardoor opgeteekend op een
papier van 72 cm breed en ongeveer 60 cm boog.
Deze papieren worden be\vaard in laden en niet ingebonden.
De peilscbalen staan onder bebeer van de verscbillende AVasserbaudirektionen. Die te Hamburg beeft een specialen „Pegeldienst”.
Elken morgen wordt bet boofdinstrument bezocbt door een w^aarnemer, die de gedurende de laatste 24 uur voorgekomen boog- en
laagw^aters op bet diagram dateert en telefoniscb aan bet bureau
meldt (voor de publicatie in de kranten). Op deze wijze bestaat een
geregelde contrule, ook op den gang van bet uurwerk, dat ecbter
volgens de verstrekte inlicbtingen niet meer dan enkele seconden
per dag verloopt. By ons bezoek was bet ongeveer 40 seconden
acbter bij bet tijdsein, dat in betzelfde gebouw" wordt gegeven.
De peilscbalen van bet kleine type zyn eenvoudiger maar vertoonen geen principieele verscbillen met de groote. Zij bebben vlotters
van 25 cm diameter, opgebangen aan silicium-bronsdraad, een uurwerk
en een trommel die in een veelvoud van 24 uur ronddraait.
Er wordt inktregistratie toegepast. Om uitvloeien van de inkt
te voorkomen wmrdt bet papier voor bet gebruik bestreken vermoedelijk
met een eiwit-praeparaat. Er is een enkele scbrijfstift, wat mogelijk is,
doordat de boogtescbaal 1 : 20 is.
Het diagram wordt weer meerdere malen doorloopen; de afmetingen
zijn 58 X 40 cm.
AA^aar de getijrijzing groot is, is de tijdscbaal 1 uur = ruim
24 mm; de cylinder draait in 24 uur rond, bet diagram w'ordt elke
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week verwisseld Hooger op de rivieren gaan de krommen dan te
veel door .elkander loopen, doordat de getijrijzing klein is en andere
omstandigheden, zooals wind en bovenrivierstanden, een grooten rol
gaan spelen. Om' vergissingen te voorkomen wordt de omwentelingsnelheid van den cylinder verminderd, zoodat deze eens in de 2, 4 of
8 dagen ronddraait. De tijdschaal wordt daardoor resp. ruim 12, 6 of
3 mm per uur en de door elkander geteekende krommen komen
naar verhouding verder uit elkander te liggen. Het diagram wordt
nu meestal vier maal doorloopen, zoodat het soms meer dan een
maand op den cylinder blijft.
Een bijkomstig voordeel van het sterker verkleinen van de tijd¬
schaal naar mate de getyrijzing geringer is, bestaat in het vermijden
van zeer vlakke onoverzichtelijke getijkromraen. De uurwerken van
deze toestellen loopen lang niet zoo nauwkeurig als die van de
groote. Zij worden een of tweemaal per week gelijkgezet. Bij de
diagrammen, die wij zagen was het verloop in 4 dagen soms wel
15 minuten.
Deze instrumenten worden in het algemeen in een klein houten
of gegolfd plaat-ijzeren kastje opgesteld op een ducdalf. Deze bestaat
uit vier onderling geschoorde houten palen, waartusschen de vlotterbuis;
op plaatsen waar weinig last van golfslag is, is de vlotterbuis wel
bevestigd tegen een enkelen zwaren paal.
De vlotterbuis is door openingen of met een toeleidingbuis met
het buitenwater verbonden. In het laatste geval is om de toeleiding¬
buis te kunnen doorspuien een wijde vlotterbuis toegepast (1 meter
diameter). Natuurlijk zijn deze peilschalen niet vorstvrij.
Van deze toestellen is een zeer groot aantal in werking. Langs
de Elbe alleen staan er verscheideiie tientallen. Vele worden slechts
tijdeliik opgesteld.
De bewerking door de Wasserbau-inspectionen bestaat uit het
verzamelen van de hoog- en laagwaterstanden en het berekenen van
gemiddelden daarvan over tijdperken van een maand, een jaar en
tien jaar. Standen op vaste uren (2- en 8-uurstanden) worden niet
opgenomen, men rekent dat de middenstand voldoende nauwkeurig
uit de hoog- en laagwaters is af te leiden.
De waarnemingen dienen voor het verzamelen van gegevens voor
het ontwerpen en uitvoeren van waterbouwkundige werken (tijwerk!),
om de gevolgen te kunnen nagaan van veranderingen die in de
rivieren worden aangebracht (normaliseeringswerken, havenbassins,
verdieping enz.), en voor de reductie van loodingen.
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De bladen worden onbepaalden tijd bewaard, zij worden gebruikt
om antwoord te geven op verschillende vragen die voorkomen bij
schadevaringen, aan den grond loopen enz. vooral voor processen.
De meer theoretische beschouwingen over de waterbeweging zijn
in handen van de Deutsche Seewarte. Daar worden van de hoofdpunten de harmonische constanten bepaald. Hieraan wordt zeer veel
zorg besteed: de kappagetallen moeten op 0,1° nauwkeurig zijn en
in verband daarmede wordt de eisch gesteld, dat op de diagrammen
een uur meet overeenkomen met minstens 24 mm. Voor de berekening
wordt van standen om het uur gebruik gemaakt.
Verschillende problemen van waterbeweging zijn op de Seewarte
in studie.
De getijtafels, die op de Seewarte worden samengesteld voor een
aantal over de geheele aarde verspreide plaatsen, berusten voor een
groot deel op statistische methoden, o. a. voor alle Duitsche plaatsen.
Waar de harmonische constanten als grondslag voor de getijtafels
dienen, wordt de getijmachine gebruikt. Deze machine schijnt betrouwbaar te werken; de snelheid is bovendien groot: in een uur tijds kan
de getijkromme voor een maand worden opgenomen. Ook kunnen de
tijden en hoogten van H. W. en L. W. rechtstreeks worden opgenomen
zonder behulp van een diagram.
De machine is lang niet volbelast en staat tegen een betrekkelijk
geringe vergoeding ter beschikking van buitenlandsche diensten. Eene
beschrijving ervan komt voor in de Annalen der Hydrographie und
Maritimen Meteorologie van Maart 1921.
Aan de Seewarte is nog in working een peilschaal met electrische
overbrenging. Dit instrument is aangesloten op het stadsnet (110 Volt).
De vlotter bevindt zich in den kelder van de hoofdpeilschaal der
Wasserbaudirektion; de stand wordt volgens het trapjessysteem
overgebracht: 1°. naar een aanwijsbordje, waarop de stand van het
water in de Elbe in cijfers wordt aangegeven, 2°. naar een registreerinstrument waarbij wordt geschreven op een rol papier waarop met
de getij voorspellingsmachine de theoretische kromme voor een geheel
jaar is aangebracht. De windstuwing is dus dadelijk af te lezen. Het
papier wordt gespannen over een vlakke tafel, die door een uurwerk
wordt verschoven. Het instrument schijnt vroeger veel aanleiding tot
storingen te hebben gegeven. Dat het thans goed werkt, wordt in
niet geringe mate veroorzaakt door het feit, dat het onder voortdurend
zeer deskundig toezicht staat; het registreertoestel bevindt zich in de
werkkamer van een van de leden van de staf der Seewarte.

In de havens bevinden zich een aantal peilschalen en seinen
■waaraan op grooten afstand, ook bij nacht, door schepen de vpaterstand . kan worden afgelezen. Zij zijn automatisch en werken met
vlotters en groote drijvers.
Er bestaat in Duitschland behoefte aan een registreerende peilschaal, die los van den wal in zee waterstanden opscliriift. Een goed
instrument bestaat daarvoor nog niet.
Bij den dambouw naar Sylt bevinden zich in de geulen vier
registreerende peilschalen op ducdalven. Het zijn gewone vlotterinstrumenten, drie van Fuess en een van Ott. Zij zyn vaak gestoord,
vooral doordat bij sterken golfslag de uurwerken stil blijven staah.
Ook is het soms niet mogelijk bij de instrumenten te komen om de
bladen te verwisselen en de uurwerken op te winden. Een instrument
was door ijsgang vernield.
Eene bijzondere inrich ting op het wad is daar een maximum
peilschaal; een vlotter, die in den hoogst bereikten stand biijft vasthaken en zoodoende na elken stormvloed het hoogste voorgekomen
peil aanwijst.
In Denemarken is de peilschaaldienst in handen van het „Danske
Meteorologisk Institut”. Het heeft op een tiental over het land vei*spreide plaatsen registreerende peilschalen opgericht, en een organisatie
gemaakt, waardoor bij stormvloed aan een zestigtal gewone peilschalen
waterstanden kunnen worden waargenomen. Bovendien heeft het
havenkantoor te Aalborg nog een registreerende peilschaal in beheer.
Verder zijn nog eenige verspreide registreerende peilschalen aanwezig.
De omstandiglieden verschillen in zooverre van die hier te lande
dat, uitgezonderd aan de westkust van Jutland, de getijbeweging niet
van belang is en de verschillen tusschen de hoogst en laagst liekende
standen niet meer dan 3 meter bedragen.
Het eenige getijstation is eigenlijk Esbjerg.
Hoog- en laagwaters worden dan ook niet berekend, omdat op
de enkele plaatsen waar de getiibew'eging niet klein is de scheepvaart
niet van belang is. De middenstanden zijn hier het belangrijkst; zij
worden uit 24 uurstanden per dag in duplo berekend over maanden,
kwartalen en jaren en gepubliceerd in „Danske Graadmaaling”. Deze
middenstanden woi'den gecorrigeerd voor den invloed van den wind en
gebruikt voor het nagaan van de hoogteligging der waaiiiemingspunten.
Van de gewone peilschalen valt alleen op te merken, dat zij hun
nulpunt boven hebben. Voor de peilsclialen die dienen als controleerende
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peilschaal bij een registi'eerend instrument heeft dit tengevolge, dat
de som van de aflezing der controleerende en van den gelijktijdigen
stand van de registreerende een constant getal moet zijn. Deze peilschalen bestaan nit losse geemailleerd ijzeren stukjes van 5 centimeter,
die ingelaten zijn in een houten plank.
De registreerende peilschalen zijn uitgevoerd volgens drie zeer
verscliillende systemen: vlotterpeilschalen, hydrostatische en pneumatische instrumenten.
De vlotterpeilschalen zijn geleverd door Negretti en Zambra.
Zij zijn niet zeer fraai, vooral de leiding van het papier over de
registreerrol laat nogal wat te wenschen over. De diagrammen worden
verkregen op rollen van een maand, het instrument schrijft met inkt
(glazen pennen). Bijzonderheden vertoonen de instrumenten niet.
Bij de hydrostatische en pneumatische instrumenten wordt de
waterstand overgebracht op een kwikkolom. De stand van deze kwikkolom wordt door weging of door een vlotter op het registreerpapier
overgebracht. Vooral de pneumatische toestellen hebben het voordeel,
dat zij vorstvrij zpn en ook bij dichtgevroren water werken.

H

De Hydrostatische instrumenten bezitten als voornaamste onderdeel een looden of koperen buis a, ongeveer 1 cm wijd, gevuld met
een vloeistof met een laag vriespunt, die het zelfde soortelijk gewicht
als het zeewater heeft, waarin om het aangroeien tegen te gaan een
weinig sublimaat is opgelost. Het eene uiteinde van de buis bevindt
VI
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zich onder water. Het is omwonden met vilt b, om liet uitvloeien
van de vloeistof en het binnendringen van zeewater te voorkomen.
De waterdruk wordt door het vilt zonder bezwaar overgebracht.
Het andere einde van de buis a komt nit in een klok c, waarin
een onderdruk heerscht, overeenkoinende met een kolom H van de
vloeistof in de buis. Deze onderdruk wordt aangegeven door een kwikkolom h, die een maat is voor de hoogte H en dus voor den waterstand. Met den waterspiegel gaat dus ook het kwikniveau in het open
been d van de kwikbuis op en neer en van hieruit kan met een drijver
of door weging de stand worden geregistreerd. De grootte van de
schommelingen in d, dus de gevoeligheid, is te regelen door de verhouding
va.n de doorsneden van de beide beenen der kwikbuis te veranderen.
Dit geschiedt door in d inzetbuisjes te plaatsen. Wanneer het soortelijk
gewicht van de buisvulling nagenoeg gelijk is aan dat van het zeewater, is de hoogteligging van het uiteinde b van de buis onverschillig.
Het schijnt, dat dit uiteinde zelfs tot 3 meter onder het zand van
den zeebodem kan worden bedolven, zonder dat dit aan de registreering
schade veroorzaakt.
Daarentegen zullen fouten worden gemaakt, wanneer het soortelpk
gewicht van het zeewater verandert.
De maat H is aan de grens van 10 meter gebonden, liefst zal
men niet verder dan 8 meter gaan.
De buis a is zeer gemakkelijk te leggen. AVel meet worden gelet
op vorstvryheid. Bij het bezichtigde instrument te Dragor was de
1100 meter lange looden buis om mechanische beschadiging te voor¬
komen gewapend met een staaidraadmantel.
De groote lengte van de buis is geen bezwaar. Zij kan zonder
nadeel voor de registreering verscheidene kilometers bedragen. Daar
vloeistofbewegingen in de buis practisch niet kunnen plaats vinden,
is men zeker, dat er statisch evenwicht heerscht.
Bovendien is het uitgesloten dat het instrument de waterstanden
met vertraging opteekent. De drukveranderingen in b planten zich
in de buis a voort met dezelfde snelheid als het geluid, zoodat zij
zich na eenige seconden reeds in het registreerapparaat doen gevoelen.
In de haven van Kopenhagen bevindt zich een groote hydrostatische
peilschaal, waarbij de kwikstand door middel van een balans wordt
geregistreerd. Dit instrument staat onder geregeld toezicht van personeel
van het Meteorologisch Instituut, waardoor de working voldoende
betrouwbaar is. Het andere door ons bezichtigde toestel van dit type,
dat te Dragor, registreert met een drijvertje op zeer kleine sChaal
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(ongeveer 1 : 60). Het is thans over zyn proeftijd been en schijnt
geregeld te functionneeren. Ook bier grijpt bij bapering dadelijk bet
Meteorologiscb Instituut in.
Bij de pneumatische instrumenten is, in tegenstelling met de
bydrostatiscbe, de lengte van de bnis aan grenzen gebonden omdat
er steeds eene — zij bet dan ook geringe — luchtstrooming in bestaat.
Wordt de lengte grooter dan omstreeks 50 meter, dan gaat de weerstand van die lucbtstrooming tegen den buiswand aanleiding tot meetbare fonten geven.
De algemeene inricbting is de volgende.

e

In een windketel a wordt een lucbtdruk van ongeveer 2 atmosferen
onderbouden.
Hiertoe wordt eenige malen per week met de lucbtpomp b lucbt
bijgepompt. Door een asbestkraan c kan de iucbt alleen in een zeer
langzaam tempo ontwijken; tegen snellere stroomen is de weerstand
van de kraan zeer groot. Voorbij deze kraan splitst de bnis (koper,
uitwendige diameter 8 mm) zich in een leiding d naar de zicb onder
water bevindende flens e en in een tak naar de kwikbuis fg.
Doordat de stroom zoo langzaam is, zal de druk bij c, e en f
nagenoeg gelijk zijn en wel gelijk aan den atmosferiscben druk vermeerderd met de waterkolom H, die dus wordt weergegeven in de
kwikkolom b. Deze kolom wordt door een automatiscb weegtoestel
geregistreerd. Registratie met bebulp van een drijver is natuurlijk
ook mogelijk, maar door ons niet toegepast gezien.
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Men is bij dit toestel, dat een oj/'erdruk meet, niet gebonden aan
een bepaalde hoogte, daarentegen is nu een vereischte, dat de flens
er volkomen vast ligt, (iaar immers de waterhoogte boven die flens
wordt geregistreerd.
Evenals bp de hydrostatische toestellen geeft ook hier eene verandering in bet soortelijk gewiclit van het zeewater aanleiding tot fouten.
Een korte beschrijving van deze toestellen komt voor in tekniske
Forenings Tidsskrift 12 Aarg. 1888—89.
Het door ons bezochte groote instrument van dit type in de haven
te Aarhus maakte een betrouwbaren indruk. Het zeer zwakke getij
werd mooi op het diagram overgebracht; het binnenkomen van stoombooten in de haven was door onregelmatigheden in de getijlijn te
herkennen. Ofschoon het diagram op een papierrol voor een maand
wordt geschreven, inspecteert de met de bediening belaste beambte
het toestel elken dag. Hij maakt daarbij telkens een controleteeken
op het diagram.
Het feit, dat de inrichting van het instrument toen wij het bezochten nog vrijwel dezelfde was als volgens de beschrijving van 1888
geeft wel eene aanwijzing van de bruikbaarlieid.
Om de vaste hoogteligging van de peilschalen te controleeren
bevindt zich in de omgeving van ieder toestel een verkenmerk, waarmede het nulpunt jaarlijks door waterpassing wordt vergeleken.
Tijdcontroles worden behalve bij de kleine instrumentjes (Dragoij
verkregen door met een pen gemaakte uurteekens aan de randen van
het diagram.
De bedrijfszekerheid van de instrumenten schijnt vrij groot te
zijn.Inden storm van 1916 (15—16 Januari) bijvoorbeeld functionneerden
de tien toestellen op de hoofdstations goed behoudens een enkele
uitzondering (Hirshals aan de noordkust van Jutland).
Doordat de getijrijzing op de meeste stations zoo gering is, kan
het meerdere malen doorloopen van het zelfde diagram niet worden
toegelaten. Behalve de kleine pneumatische en hydrostatische toestellen
die met een drp vertje registreeren en die door de kleine schaal waarmede ze werken zeer weinig papier verbruiken (het instrument te
Dragor registreerde op strookjes van ongeveer 10 X 35 cm het diagram
van een dag), hebben de toestellen rollen registreerpapier, breed ongeveer
40 cm van voldoende lengte voor een maand (een uur komt overeen
met ongeveer 3 centimeter op het diagram). De twaalf bij elkaar
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behoorende rollen van een jaar worden van elk instrument tezamen
in een does van omstreeks 40 X 15 X 20 cm geborgen.
Ook de losse blaadjes van de overige instrumenten worden jaar
voor jaar in een doos geborgen.
Ofschoon het aantal instrumenten niet groot is (omstreeks 15) en
verscheidene ervan nog niet lang in -dienst zijn, nemen de bladen
toch al veel ruimte in beslag.
Naar aanleiding van het voorgaande komen ondergeteekenden voor
het peilschaalwezen in Nederland tot de volgende condusies.
1. Het vlotterinstrument met directe overbrenging verdient de
voorkeur. Wei laat electrische overbrenging meer vrijheid in de opstelling
van het registreerapparaat, maar hiertegenover staan de groote nadeelen van meerdere ingewikkeldheid en mindere bedrijfszekerheid.
AVaar centrale opteekening van waterstanden van verschillende
waarnemingspunten gewenscht is (Rotterdamsche waterweg), kan
electrische overbrenging echter op zijn plaats zijn. Ook wanneer de
waarnemingsplaats zeer blootgesteld of moeilijk te bereiken is, zooals
bij Sylt, kan electrische overbrenging voordeelen geven, zooals o. a.
ook is gebleken bij de ten behoeve van de „Staatscommissie in zake
hooge waterstanden in verband met de afsluiting der Zuiderzee”
opgerichte peilschalen bij Hollum (Ameland) en Nieuw-Bildt.
De uitgebreide toepassing van hydrostatische en pneumatische
instrumenten in Denemarken vindt voor een groot deel haar oorzaak
in de groote mate van vorstvrijheid, die zij bezitten. Dit voordeel
treedt in Nederland op den achtergrond, daar het hier bijna steeds
mogelijk is de peilputten open te houden door te stoken.
AVanneer echter waterwaarnemingen moeten geschieden aan de
open Noordzeekust, is men aangewezen op eene inrichting volgens het
hydrostatische principe, die ongetwijfeld de verlangde waterstanden
zal geven met veel minder moeite en kosten dan de vlotterinstrumenten
metelectrischeoverbrenging, die voor de bovengenoemde Staatscommissie
daar zijn gebouwd. Deze laatste instrumenten kunnen slechts beperkten
tijd weerstand bieden aan golfslag en vooral ontgronding, wat bij de
hydrostatische instrumenten, die geen enkel boven den zeespiegel
uitstekend gedeelte hebben, niet het geval is. De pneumatische
instrumenten zijn hier niet bruikbaar, daar het practisch onmogelijk
is voor een vaste opstelling van het zeeeinde der luchtbuis te zorgen.
2. De ligging van de nulpunten van de peilschalen, zoowel gewone
als registreerende, ten opzichte van het vaste vergelijkingsvlak (N. A. P.)
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moet ten alien tijde nauwkeurig bekend zljn. Zoowel in Duitschland
als in Denemarken wordt hieraan de grootste waarde gehecht.
In geen van beide landen wordt getracht dit te bereiken door
aan liet instrument zelf een onwrikbaar vasten stand te geven. De
keuze van de plaats der peilschaal is door andere oorzaken meestal
zoo beperkt, dat hieraan veelal niet kan worden voldaan. Men is er
daarom toe overgegaan in de nabijheid van de peilschaal een verkenmerk aan te brengen dat wel practisch volkomen vast is, van waaruit
door waterpassing de ligging van het nulpunt van de peilschaal ieder
jaar wordt gecontroleerd.
Deze methode schijnt ons ook voor Nederland de juiste te zyn.
Waar in den slappen bodem het ook niet goed mogelijk is de verkenmerken een voldoende vaste opstelling te geven, zullen deze van
tijd tot tijd door eene meer uitgebreide (nauwkeurigheids-) waterpassing
met andere merken moeten worden vergeleken. Dit kan worden beperkt,
door, zooals in Hamburg gebeurd is, de verkenmerken door ijzeren
buizen of op andere wijze in de diepe vaste grondlagen te fundeeren.
Om bij registreerende peilschalen de fouten, die ontstaan door
verkeerd opspannen van het papier op de trommel te vermijden, zou
de verdeeling van het papier kunnen worden aangebracht na het
opspannen, zooals bij de groote Duitsche instrumenten geschiedt. Het
komt ons voor, dat dit kostbare en slechts bij enkele centraal gelegen
peilschalen toe te passen middel niet noodzakelijk is, en dat de in
Nederland bij sommige peilschalen gevolgde methode van het aanbrengen
van het papier zoodanig, dat een vast op de trommel aanwezig puntje
twee gaatjes prikt op een bepaalde hoogtelijn van het diagram voldoende
waarborgen tegen fouten biedt.
Onjuistheden, ontstaan door krimpen van het papier, zijn door
matig stoken binnen toelaatbare grenzen te houden.
3. De inrichting van het diagram wordt bepaald door twee
omstandigheden; de gewenschte nauwkeurigheid en het opbergen.
AVanneer wij evenals de Duitsche en Deensche autoriteiten aannemen,
dat het ongewenscht is de diagrammen na eenigen tijd te vernietigen,
dan is het van het grootste belang de diagrammen zoodanig in te
richten, dat een minimum aan papier wordt verbruikt. In de eerste
plaats komt hiervoor in aanmerking eene verkleining van de schaal,
zoowel voor de hoogte als voor den tijd. Zonder aan de nauwkeurigheid
afbreuk te doen kan men hiermee echter niet te ver gaan.
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Wat de tijdschaal betreft, zal het over het algemeen niet noodig
zijn een uur op het diagram weer te geven door 24 of 30 mm, zooals
bij de groote en verscheidene kleine Duitsche en ook bij de grootere
Deensche toestellen het geval is. 12 mm is over het algemeen voldoende
(op de bovenrivieren kan met nog minder worden volstaan). Een
diagram van een dag zou dan bijna 30, een van twee dagen bijna
60 cm lang worden.
Dit levert handelbare diagrammen.
Een zeer ingrijpende vermindering van de jaarlijks beschreven
hoeveelheid diagrampapier is te verkrijgen door elk diagram niet
eenmaal, maar meerdere (4 tot 7) malen te laten doorloopen. In
Duitschland schijnt het geen bezwaar op te leveren, mits voor elk
waarnemingspunt een goede tijdschaal wordt toegepast. Het verwarren
van de lijnen van verschillende dagen schijnt er hoegenaamd niet
voor te komen. Deze methode lijkt op de meeste Nederlandsche waarnemingspunten aan zee en benedenrivieren wel toe te passen, waarbij
de kans op verwarring nog zou zijn te beperken door den waarnemer
op te dragen zoo mogeljik elken dag de laatst gemaakte getijlijn
te dateeren. Tijdcontroles mogen dan niet op de randen van het
diagram voorkomen, zij moeten dan in de getijlijnen zelf worden
gemaakt.
Zoo noodig kunnen voor verschillende dagen de getijlijnen een
andere kleur krijgen, zooals thans op Urk geschiedt. Dan is het
meermalen doorloopen van het diagram ook mogelijk op plaatsen met
een klein of onregelmatig getij en langs bovenrivieren.
De registreertrommel zou daarbij een omwenteling in een, twee
of vier dagen kunnen maken, afhankelijk van de sterkte van het getij.
Het is gebleken, dat de bewerking van dergelijke diagrammen,
die ook in Nederland reeds worden toegepast (Urk, Goidschalxoord,
Zwartewaal en Noordgeul), wel lets meer tijd en oplettendheid vergt
dan die van de slechts eenmaal doorloopen diagrammen. Wil men
echter geen oude diagrammen vernietigen, dan is men wel gedwongen
dezen weg te bewandelen, om niet met de opberging in moeilijkheden
te geraken.
In Hamburg waren de diagrammen van verscheidene tientallen
jaren van het vijftigtal langs de Beneden Elbe aanwezige registreerende
peilschalen in een enkele kamer geborgen, wat wel een groote tegenstelling vormde met den toestand te Kopenhagen, waar de diagrammen
over een veel korter tijdsverloop van het kleine aantal peilschalen
reeds begonnen waren met verschillende hoeken en gaten van hot
jr
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Meteorologisch Instituiit te vullen, om van de bergen papier van de
Nederlandsche peilschalen niet te spreken.
Het opbergen van de diagrammen als losse bladen of rollen, zooals
in Duitschland en Denemarken geschiedt, lijkt vooi Nederlandsche
toestanden ongesclhkt. Inbinden alleen geeft waarborg tegen zoekraken.
Wei is het niet noodig het dikke zware karton van thans te gebruiken,
mils de boeken horizontaal liggend worden bewaard.
Wat de hoogteschaal aangaat, over het algemeen zal men in
Nederland voldoende nauwkeurigheid bereiken met de schaal van 1 : 20,
die bij de kleinere Duitsche instrumenten wordt gebruikt. Op een
papierhoogte van 40 cm kunnen dan vrijwel overal alle voorkomende
waterstanden 'worden opgeteekend. A¥aar de mogeliikheid van nog
grooter verschil tusschen de hoogste en laagste waterstanden niet is
iiitgesloten of waar, zooals op de bovenrivieren een grootere hoogte¬
schaal gewenscht is, zal het papier niet grooter moeten worden, maar
van een tweede schrijfstift gebruik moeten worden gemaakt, tenzij
de trommel als „vlottertrommel” wordt ingericht.
Voor controle van de hoogte schijnt behalve de reeds genoemde
prikstift op de trommel geen verdere maatregel noodzakelijk.
AVat de schrijfwijze aangaat: het groote gebruik van inktregistratie
zoowel in Duitschland als in Denemarken en de weinige moeilijkheden
die ermee worden ondervonden, wijzen er op, dat deze schrijfmethode
ook hier bij doelmatige keuze van pen met hare bevestiging en van
papier meet kunnen worden toegepast. Ook bij meteorologische instru¬
menten wordt de pen (glas of metaal) zeer veel met goed gevolg ge¬
bruikt, en waar de andere methoden verschillende bezwaren hebben,
lijkt ons inktregistratie het meest aan te bevelen.
Wei meet daarbij gelet worden op eene voldoende demping van
den golfslag in den peilput.
Bij deze wijze van registratie is een goede tijdcontrole mogelijk
door elk uur de pen gedurende eenige minuten (de duur is afhankelijk
van de tijdschaal) van het papier te lichten, waarbij telkens eene
korte onderbreking van de getijlijn ontstaat. Deze methode wordt
veel toegepast bij seismogrammen.
Bij het toepassen van twee schrijfstiften is het wellicht wenschelijk
die welke slechts zelden dienst behoeft te doen (b.v. alleen bij stormvloed) ter voorkoming van, verwarring en van opdrogen met potlood
te laten schrijven, zooals thans te Elburg en Nijkerk wordt toegepast.
Op de bovenrivieren waar men (behalve misschien bij ijsdammen)
zeer hooge (of lage) waterstanden tevoren ziet aankomen, zoodat er
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alle gelegenheid is, de betreffende pen nog eens na te kijken, is dit
niet noodig.
4. Van groot belang ^.^een geregeld desknndig toeziclit op de
instruraenten. In DeneinarkeiT^^vorden de peilschalen geregeld door
personeel van liet Meteorologiscli liistitnut bezocht, en ook in Duitschland bestaat eene geregelde controle op de instruraenten,
5. De bewerking van de door de peilschalen geleverde diagraramen
is in Duitschland geheel verschillend van die in Deneinarken.
In eerstgenoemd land wordt hoog- en laagwater van de bladen
genomen en bewerkt, en ook de middenstanden worden daaruit afgeleid. Langzarae rijzingen of dalingen van den bodera of van het
niveau van een benedenrivier kunnen op deze wijze goed worden
opgespoord en nagegaan.
In Deneraarken, waar zeer dikwijls geen hoog- of laagwater valt
aan te wijzen, wordt alleen de middenstand bepaald. Dit geschiedt
niet uit 4 standen per dag, zooals bij ons, maar uit alle 24 uurstandeh
per etmaal.
Waar bij onze getijstations ook uit hoog- en laagwater de midden¬
stand over lange perioden vrij nauwkeurig kan worden bepaald (ook
het gemiddelde van de 2- en 8-uurstanden wijkt streng genomen door
den invloed van S^, een weinig af van den middenstand), is het gewenscht om na te gaan in hoeverre het wenschelijk is, het verzamelen
van die 2- en 8-uurstanden op al onze getijstations in het vervolg
voort te zetten. ,
’s
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IJe Leden der Gomrnissie,

S. Blok,
J. Th. Thijsse.
De aan de Commissie
toegevoegde deskundige,
C. SCHOUTE.
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BIJLAGE 3.

VERSLAG VAN SUBCOMMISSIE Bi.
DE INRICHTING VAN REGISTREERENDE PEILSCHALEN.

De registreerende peilschalen zijn op zeer uiteenloopende wijzen
ingericht.
Van de buitenlandsclie peilschalen is hier weinig bekend; het
zal aanbeveling verdienen dat men zich daarvan nader op de hoogte stelt.
Een onderzoek van de hier te lande opgestelde instrumenten
leert, dat zeer verschillende systemen worden gevolgd voor de toyze
van registreering^ de inrichting van het diagram^ de opstelling en de
overbrenging van het orgaan, dat den waterstand opneemt, naar het
onderdeel dat dien stand registreert.
De registreering kan zijn doorloopend (continn)
of onderbroken (discontinu). Bij het eerste gaat
geen enkel detail van de waterbeweging veidoren, bovendien bestaat
de gelegenheid om door de registreerstift zelf controleteekens op het
diagram te laten maken. De wrijving van de schrjifpen over het papier
kan een nadeel zijn, waarom deze wijze van registratie niet kan
Avorden toegepast waar slechts geringe krachten voor het beAvegen
van de registreerstift ter beschikking staan (sommige instrumenten
met electrische overbrenging, dieptemeters).
Bij onderbroken registreering is de toestand juist omgekeerd;
AvaterbeAvegingen van korten duur Avorden soms niet opgeteekend;
controleteekens moeten onafhankelijk van de registreerstift woixlen
aangebracht doch de wrijving over het diagram is vervallen.
Wanneer waterbewegingen van korten duur — seiches e. d. —
moeten worden opgeteekend is men dus aangewezen op doorloopende
registreering.
Be wijse
van rcijistreeren.

Voor doorloopende registreering komen drie systemen in aannierking:
1. Met inkt. Dit geeft aanleiding tot vloeien of slecht schrijven,
het schoepje kan vastloopen in het papier en de schoepjes moeten
geregeld worden schoongemaakt Avaarbij onjuist stellen kan voorkomen.
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2. Met potlood. Wordt het bezwaar van geringe duurzaamheid
ondervangen door anilinepotlood te gebruiken, dan schijnt deze wijze
van schrijven wel de beste. Het potlood moet echter met vrij groote
kracht op het papier worden gedrukt, wat de wrijving vergroot,
waardoor het bij enkele toestellen niet te gebruiken is.
3. Met metaal op geprepareercl papier. Dit is weinig doeltreffend;
zeer slechte diagrammen worden verkregen wanneer, zooals na den
oorlog, de kwaliteit van het papier te wenschen overlaat.
Bij instrmnenten met onderbroken registreering verschilt de tijd
tusschen twee opeenvolgende aanteekeningen aanmerkelijk. De kortste
onderbreking die wordt toegepast is 1 minuut, de langste een half
uur, meestal is de periode tusschen twee op elkander volgende
teekens op het diagram 5 tot 20 minuten.
De systemen zijn:
1. Prikstift. Deze werken zeer betrouwbaar. Het eenige bezwaar
is, dat de prikken soms onduidelijk ziin en dan wel eens moeilijk
zijn te onderscheiden van kleine gaatjes, die door de structuur in
het papier aanwezig zijn; ook kan het bij het gebruik van meer dan
een prikstift lastig zjin de prikken aan de randen uit elkander te
houden..
2. InktUnt of inktdraad. Hierbij heeft men soms te kampen
met uitdrogen van draad of lint, waardoor de diagrammen bleek
worden, terwijl ook vasthaken van de registreernaald niet zelden
voorkomt.
3. Carbonpapier leent zich goed voor het maken van cijferdiagrammen. Het bezwaar van bleeke diagrammen is ook hier aanwezig.
4. Fotografisch. Het is iets minder betrouwbaar en veel omslachtiger, hoofdzakelijk door de lichtdichte afsluiting.
De diagrammen zelf kunnen worden onderscheiden in cijferdiagrammen en geleekende
diagrammen.
De cijferdiagrammen zijn vrij van fouten in het papier en van
het verkeerd opzetten daarvan. Zij nemen zeer weinig ruimte in,
wat voor het opbergen en bewaren van zeer groot belang is.
Bij doorloopende registreering zijn zij niet toe te passen, maar
een veel grooter nadeel is hunne geringe overzichtelijkheid.
Diagram.
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ZiJ kunnen worden verkregen met inktlint, carbonpapier of fotograflsch.
Geteekende diagrammen zijn, wanneer de schaal goed wordt gekozen,
wel overzichtelijk, zij nemen echter veel ruimte in beslag en er blijffc
zeer veel papier ongebruikt. Bovendien is men afhankelijk van fouten
in het papier en in het juist opspaimen.
Het streven moet daaroin zijn, de diagrammen klein te houden
en op de fouten controle te hebben.
Het papier kan in het registreerapparaat op verschillende wijzen
worden aangebracht.
1.

vlak: op een raam of tafel; zoowel horizontaal als Verticaal;

2. om een trotmncl (cylinder), waarbij op een beschrijvende lijn
gelijktijdige waterstanden liggen („kloktrommer');
3. om een irommel, waarbij de punten van een beschrijvende
lijn even hooge waterstanden op verschillende tijdstippen voorstellen
(,,vlottertrommel”);
4. als papier zander eind: van eon voorraadrol langs de plaats
van registreering naar een opwindrol.
Bij de onder 1, 3 en 4 genoemde constructies is de tijd voor
welken het diagram kan dienen begrensd door de leiigte van het papier;
bij toepassing van een „kloktrommel” is dit niet het geval. Wordt
daar om een of andere reden het papier niet bijtijds verwisseld, dan
heeft dit geen onderbreking in de registreering tengevolge: het oude
diagram wordt opnieuw doorloopen.
Op dezelfde wijze is bij n°. 3 (vlotterrol) de op te nemen waterhoogte onbeperkt. Hierbij moet er rekening mode worden gehouden,
dat de registreerstift in beide richtingen den rand van het diagram
moet kunnen passeeren. Eene constructie van Engelschen oorsprong
schijnt hiervoor het beste te voldoen. Daarbij ontstaat echter telkens
bij het passeeren van den rand van het papier een hiaat van eenige
(3 tot 6) centimeters waterhoogte.
De meest uiteenloopende schalen voor de diagrammen worden
toegepast.
De Jioogteschaal varieert voor de instrumenten van het normale
type van 1 : 1 tot 1 : 20, terwijl bij enkele bijzondere toestellen 1 ; 60
en zelfs 1 : 100 voorkomt.
De tijdschaal wisselt niet zoo sterk: een uur wordt voorgesteld
door afstanden van 6 tot 30 mm.
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Verder kan nog voor de richting der registratie worden onderscheiden van links naar reclits en van rechts naar links.
De voornaamste op de bladen aangebrachte controle is de tijdco7itr6le. Deze kan worden gegeven door uurteekens langs bepaalde
hoogtelijnen, maar ook door de registreernaald zelf (alleen bij doorloopende
registreering) of in de onmiddellijke nabijheid daarvan. In bet laatste
geval bestaat minder kans op fouten, kunnen de uurlijnen van de
diagrammen vervallen en wordt het lezen van de bladen eenvoudiger.
Iloogtecontrole is minder noodzakelijk dan tijdcontrole. Kunnen
de tijdfouten in sommige gevallen tot een kwartier, ja zelfs tot een
half uur oploopen, fouten in de hoogte zullen zelden twee centimeter
waterhoogte behoeven te overschrijden.
Wanneer de uurteekens voor de tijdcontrole langs bepaalde
hoogtelijnen worden gemaakt (b. v. langs de randen van het diagram
en langs de lijn van N. A. P.) geven zij tevens een controle op fouten
van afsnijden en drukken en opspannen van het papier.
Eene verder gaande controle wordt verkregen door een teeken
op het diagram te laten mq,ken, telkens wanneer de waterstand eene
bepaalde hoogte bereikt, b. v. N. A. P. Behalve de onnauwkeurigheden
in het papier worden hiermede ook fouten in de overbrenging aangetoond.
De incleelmg van het papier kan meer of minder ver worden
doorgevoerd. Tijdlijnen worden gegeven om de 15 minuten, of over
langere termijnen, niet zelden ontbreken ze geheel. De afstand der
hoogtelijfien varieert van 2 cm tot 1 m waterhoogte, soms ontbreken
ook deze iijnen.
Ten slotte zijn nog van belang de middelen om papier te sparen
en de diagrammen klein te houden.
Het verTiorten naar den tijd door hetzelfde diagram meerdere malen
te doen doorloopen, geeft dooreenloopen van de getijlijnen en daardoor
mogelijkheid van verwarring, vooral wanneer onderbroken registreering
wordt toegepast.
Het verkorte^i van de hoogte kan geschieden:
1. met meerdere registreerstiffen (bij vlakke bladen, „kloktrommel”
en papier zonder eind). Dit geeft veel aanleiding tot fouten en haperingen.
2. door o7ider- en bovenrand van het diagram aaneen te .sluiten
(bij „vlottertrommel” en bij sommige electrische overbrengingen). De
duidelijkheid van de diagrammen lijdt hier weinig of niet van in
tegenstelling met de laatste methode.
3. door aan den rand van het diagram de heioegmg oyn te keei'en.
Dit geeft zeer moeilijk leesbare diagrammen.
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Opstelling.
De opstelling is verschillend voor peilschalen
Toestellen met vlotter. (jjg
opnemend orgaan een vlotter gebruiken,
en voor toestellen die zonder vlotter werken. Deze laatste toestellen
zijn van ondergeschikt belang en worden hieronder afzonderlijk vermeld.
De vlotter kan worden aangebracht in een peilput of in een vlotterbuis.
De peilput heeft een vasten stand, is meestal vorstvrij te houden
en staat niet bloot aan beschadiging. Het grootste nadeel is de aanwezigheid' van een toeleidingbuis, die duur is en veel kans heeft op
defect raken of verstoppen. Het maken van een hevelleiding is soins
goedkooper, de herstellingen zijn dan gemakkelijker nit te voeren
maar de bedrijfszekerheid is geringer.
Eene in den peilput geplaatste vlotterbuis maakt de demping
van golfbeweging zekerder.
Bij een grooten peilput .met nauwe toeleidingbuis kunnen fouten
optreden tengevolge van drukvervallen in de toeleidingbuis.
De toeleidingbuis kan worden opengehouden met een krabber, ketting
of door middel van een spuiinricliting.
De eerste methoden kunnen leiden tot beschadiging of vernieling
van de toeleidingbuis.
Bij een vlotterbuis heeft men veel last van vorst, het eenige
middel daartegen is isoleeren; zij kan worden beschadigd door golfslag,
aanvaring of ijs.
De golfbeweging aan zee moet worden gedempt door een luchtkussen
of door kleine instroomopeningen, soms ishierbij een tweede mantel noodig.
De vlotterbuis kan alleen staan of tegen een of ander voorwerp
zijn bevestigd. Bij een alleen staande (geschoorde of getuide) vlotterbuis,
heeft men last van verzanding of aanslibbing in de buis.
Over het algemeen Zal het bouwen van een peilput, tenminste
voor permanent werk, verre de voorkeur verdienen boven het plaatsen
van een vlotterbuis.
De overbrenging
overbrenging kan zijn mechanisch of
van den vlotter
electrisch (hydraulisch, pneumatiscli).
naar het
MechaniscJie ove7'hrenging is eenvoudig en
registreerapparaat. pedrijfszeker.
Het eenige nadeel is dat de plaats van het registreertoestel gebonden is aan die van den vlotter.
Men is daardoor soms gedwongen tot ongunstige opstellingen,
vooral bij het toepassen van vlotterbuizen.
ElecMsche orerbre^iging is minder -eenvoudig en geeft meer kans
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op storingen. Het voordeel is de vrijheid in de plants van het registreertoestel, daardoor is ook centrale registreering mogelijk.
Zi] zal slechts in enkele gevallen aanbeveling verdienen, nl. 1 o. op
ontoegankelijke plaatsen; 2°. wanneer het gewenscht is de getijlijnen
van meer dan een station op een' zelfde diagram aan te teekenen.
De toestellen zonder vlotter werken alle als
manometers. Zij registreeren dus den waterdruk
op de plaats, waar zij zijn opgesteld en middellijk dus de waterhoogte.
Bij veranderingen van het soortgelijk gewicht van het water
(slib- en zoutgehalte, temperatuur) worden dus fouten gemaakt. Bovendien zal de aanwijzing alleen juist zijn, wanneer de luchtdruk in het
instrument (tegendruk) gelijk is aan dien op het vrije wateroppervlak.
Ten slotte is hunne constructie veel minder eenvoudig clan die van
de vlotterinstrumenten, zoodat zij minder betrouwbaar zijn. In normale
gevallen is hunne toepassing dan ook uitgesloten.
De volgens dit principe werkende instrumenten, bekend onder den
naam van „dieptemeters” hebben echter het voordeel van verplaatsbaar
te zijn. Het zijn gesloten ijzeren kastjes. die door twee personen gemakkelijk zijn te dragen, en onder water worden geplaatst.
Zij zijn daarom uitmuntend geschikt voor tijdelijke waarnemingen,
terwijl zij verder worden gebruikt op punten, die zoo ver van het
land verwijderd zijn, dat geen enkel ander systeem is toe te passen.
De opstelling der dieptemeters is afhankelijk van de wijze waarop
met den tegendruk rekening is gehouden.
Wordt deze door middel van een gummislang gelijk gehouden
aan den luchtdruk boven het water dan is eene opstelling noodzakelijk,
die tot boven de hoogste waterstanden en golven reikt, bijvoorbeeld
een ducdalf.
Bij een van de haitenlucht afgesloten instrument bevindt zich
alles onder water; de dieptemeter kan dan desnoods op eenige planken
worden bevestigd.
Voor den tegendruk moeten dan correcties worden aangebracht
(baronieterstand, temperatuur) of hij moet afzonderlijk worden geregistreerd. Dit laatste is nog niet toegepast.
De overhrenging van den waterdruk naar de registreerstift kan
geschieden door middel van:
P. een klep met veeren;
2°. Bourdonveeren,
3°. een aneroide (doos van A^idi).
Toestellen sender
vlotter.
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