1°.

Nauwkeurigheid; er moet zoo weinig
gelegenheid zijn voor het maken van
fouten, terwijl op de fouten die onvermijdelijk zijn eene afdoende
controle moet worden uitgeoefend;
■2°. de bediening moet kunnen worden opgedragen aan ongeschoold
personeel; de instrumenten moeten dus zoo eenvoudig mogelijk zijn;
30.
de diagrammen inogen niet te omvangrijk zijn. Groote
diagrammen zijn onliandelbaar en vergen veel ruimte voor berging.
Het raadplegen van oude diagrammen wordt daardoor zeer bemoeilijkt.
Algemeene eischen.

In verband met een en ander meenen ondergeteekenden dat de meest aan te bevelen constructie in verscliillende gevallen zou zijn als volgt.
Voor de wijze van registreering: een dooiioopend potlooddiagram,
waar mogelijk zonder tweede registreerstift.
Voor het diagram-, op een rol gespannen bladen, zonder de randen
niet grooter dan 40 X 30 cm.
Hoogteschaal voor de zee en de zeearmen 1 : 20, voor de
rivieren 1 : 10.
Tijdschaal: aan zee, zeearmen en benedenrivieren 1 uur = 12 mm
(bladen van 1 dag), op bovenrivieren kleiner, tot 1 uur = 3 mm
(bladen van 4 dagen).
Tijdcontrole in de onmiddelljike nabijheid van de stift die het
diagram schrijft; hoogtecontrole op den stand van het papier door
metalen puntjes op de rol.
Geen uurlijnen; de hoogtelijnen op het diagram gedrukt (bij
1 : 20 om de 5 cm waterhoogte, bij 1 : 10 om de 2 cm).
Er kan worden getracht papier te sparen, door de breedte weinig
grooter te maken, dan overeenkomt met-getijiijzing-spring. Zeer hooge
en zeer lage standen niet opteekenen met tweede schrijfstift; deze
wijziging beteekent echter overgang tot „vlottertrommel” met de
daaraan verbonden bezwaren (hiaat en tijdgrens).
Waar overzichtelijkheid geen vereischte is, zooals op de boven¬
rivieren, komt 00k een cijferdiagram in aanmerking (nog minder ruimte
voor opbergen der diagrammen en tijdcontrole overbodig).
OpstelUng. Peilput met vlotterbuis en spuiinrichting.
Hevel vermiiden, vooral nagenoeg horizontale gedeelten.
OverWenging. Mechanisch. Alleen in bijzondere gevallen kan toe¬
passing van electrische overbrenging of het gebruik van dieptemeters
wenschelijk zijn.
Meest aan te hevelen
construche.
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De gebreken van verreweg de meeste in gebruik zijnde toestellen zijn niet van dien aard,
dat vervanging door nieuwe instrumenten noodig is.
Er zijn echter bij vele peilschalen eenige wijzigingen wenscheljik,
die vermoedelijk zonder veel bezwaar kunnen worden uitgevoerd.
In de eerste plants zijn er vele toestellen zonder automatische
tijdcontrole. Daarbij kunnen ongemerkt zeer belangrijke tijdfouten
voorkomen. Het aanbrengen van tijdcontrole is dus waar het zonder
veel bezwaar of groote kosten mogelijk is, zeer gewenscht.
Ten tweede is de schaal op verscheidene plaatsen onnoodig groot.
Verkleining van die schaal tot 1 : 10 of 1 : 20 zal aamnerkelijke besparing van papier (en bergruimte) geven.
Weinig ingrijpencle
wijzigingen.

Leiden
j
’sGravenhage
Haarlem

Maart 1922.
Be letlen^

J. P. Kuenen.
S. Blok.
J. Th. Thijsse.

Yll
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BIJLAGE 4.

VERSLAG VAN SUBCOMMISSIE B4.
WELKE VOORZIENINGEN ZIJN TE TREFFEN DAT DE STAND VAN
DE NULPUNTEN DER PEILSCHALEN VOORTDUREND
EN VOLDOENDE IN OVEREENSTEMMING
BLIJFT MET HET N.A.P.

Oorsaak van fouten in het
Als een voorname
imarnemingsmateriaal 'waarnemingsmateriaal

oorzaak van fouten in het
nioet worden aangemei’kt
een verandering in het nulpunt der peilsclialen; twijfel aan de juistheid
der waai-genomen waterlioogten doet de waarde daarvan voor de
praktijk aanzienlijk dalen.
Zullen de waarneniingen een betrouwbaren grondslag kunnen
opleveren, dan meet als eisch worden gesteld, dat de nulpunten der
peilsclialen nauwkeurigovereenstemmen met het peilaangeduidalsN. A. P.;
of een vergelijkingsvlak waarvan de ligging nauwkenrig bekend is.
Als regel behoort te gelden, dat de nulpunten
jer peilsclialen, gewone, registreerende en controalsmede tijdelijk in gebruik zijnde gewone
peilsclialen, die dienst doen tijdens hooge waterstanden, b.v. in verband
met afvoermetingen op de bovenrivieren, van tijd tot tijd worden
geverifieerd door niiddel van controle-waterpassingen, uitgaande van
in de nabijlieid daarvan aanwezige verkenmerken volgens het N. A. P.
Verificatic van de
nulpunten door
controle-waterpassingen.

Tocli leidt de verificatie niet in alle gevallen
j-gj^ jg geweiischte uitkonist, doordat een aantal
verkenmerken aangaande hun hoogteaanwyzing niet meer het vertrouwen verdienen, hetwelk daaraaii wordt toegekeiid, op gi'ond van
vroeger verrichte nauwkeuriglieidswaterpassingen.
Onhetromvhaarhekl der
rerkennierken.

Door een systematische controle van de nulpunten der peilsclialen kan eenigszins worden
tegemoetgekoiiien aan laatstgenoemd bezwaar. Met
het oog daarop worden reeds sedert verscheidene jaren door den
Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat min of meer omvangrijke
waterpassingen voor de controle der betrouwbaarheid van het te
Onderzoek der betrouwbaarheid van te bezigen
verkenmerken.
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bezigen verkenmerk, waarvan zal worden uitgegaan bij de verificatie van
de juistheid der aanwijzing van de te onderzoeken peilschaal, verricht.
Van de in de laatste jaren geverifleerde nulpunten moge in het
bijzonder vermeld worden:
In 1918 de peilschalen te:
Capelle, Huijssen a/d Pley (Westervoort), Alblasserdam.
In 1919 de peilschaal te Dodewaard, waarblj werd uitgegaan
van de verkenmerken in de Herv. Kerk te Hien; de peilschalen te:
Rotterdam, Ylaardingen, Maassluis en Hoek van Holland voor welke
aanvankelijk gebezigd was een verkenmerk te Overscliie, totdat nit
een voortgezette waterpassing over Schiedam, Overscliie, Delft,
Schipluiden, Maasland, Maassluis, Ylaardingen, bleek dat het merk te
Overscliie 77 mm was gezakt. Dit resultant kon worden afgeleid
uit overeenstemmende hoogten, toen werd uitgegaan van als betrouwbaar aangenomen verkenmerken in de gebouwen der Technisclie
Hoogeschool, alsmede in de Herv. Kerk te Delft. Eene verstelling van
de genoemde peilschalen werd uitgevoerd na afloop der vermelde
waterpassingen.
In 1919 de peilschaal te Krimpen a/d Lek; deze moest ook versteld
worden naar de hoogte van een ander verkenmerk dan aanvankelijk
daarvoor scheen aangewezen.
De verificatie van het nulpunt gaf hier eveneens aanleiding tot
een uitgebreide waterpassing.
In 1920 de peilschalen . te Roermond, Ezumazljl, Oostmahorn,
Nieuw Bildt, Roptazijl, Harlingen, Hindeloopen, Stavoren, Westerland,
den Oever, Holder, waarvan die in Friesland nog niet versteld werden,
terwijl voor Westerland en den Oever een waterpassing moest gescliieden
over het Amsteldiep.
In 1921 de peilschalen te Maeseijck, Lekskensveer, Streefkerk,
Schoonhoven, Jaarsveld, Vreeswijk, Nieuwedlep, Noordpolderzijl, Pannerden, Onstwedde, Ylachtwedde en Ter Wisch.
In 1922 de peilschalen te: Terschelling, Ylieland, Princenhage,
Ginneken, Strijbeek, Montfort; bovendien door de Arr. Diensten: Nij¬
megen (deze controle gescliiedt sinds jaren jaarlijks) en Schokland.
In 1923 de peilschalen te: Steenbergen, Dalfsen, Ommen, Nieuwebrug, Nijverdal, Rijssen, Enter, Zeldam, Goor, Zenderen, Albergen,
Borne, Lattrop (Dinkelvonder), Denekamp (Visschersbrug), de Poppe
(Poppebrug), Glane (Dingemansvonder), Buurse, Haaiio, Geesteren,
Groenlo, Oudeschild; bovendien door de Arr. Diensten: Schokland,
Grathem en Nijmegen.
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Nog werden een vijftal peilschalen gewaterpast, in verband met
opnemingen voor de herziening van de rivierkaart. De waterpassingen
voor de waterstaatskaart kunnen somtijds aanleiding geven tot het
uitvoeren van meer nauwkeurige waterpassingen van bij de opnemingen
gebezigde peilschalen.
Opgemerkt dient, dat van vorenbedoelde waterpassingen, behalve
voor de eigenlijke verificatie groot nut werd getrokken, doordat deze
de gelegenheid verschaften tot het bijplaatsen van een aantal nieuwe
verkenmerken ten opzichte van N. A. P.
Van wege het Departement van Waterstaat werden geregeld
registers der hoogten van verkenmerken ten opzichte van N. A. P.
uitgegeven. Deze worden periodiek bijgewerkt, ze verschijnen in een
uitgave provinciegewijs ingedeeld, laatstelijk verschenen in 1916 (de
roode registers vierde uitgave).
Verder worden jaarlijks de geconstateerde wijzigingen en de aanvullingen verzameld in een lijst, welke eveneens wordt uitgegeven
door het Departement van Waterstaat (de blauwe registers van 1916-1921).
In aanmerking genomen het groot aantal
peilschalen, waarvoor een verificatie van de nul¬
punten noodzakelijk moet worden geacht, oefent
de ongunstige toestand der verkenmerken voleen
ongewenscht vertragenden invloed op den
gens het N. A. P.
voortgang der werkzaamheden.
Van de 286 peilschalen, (78 registreerende, 119 gewone langs de
groote rivieren en de zee, 64 langs de kleine rivieren en 26 verspreid
staande), konden in de jaren 1911—1921, 22 registreerende en 18
gewone en 34 peilschalen langs de kleine rivieren op afdoende wijze
gecontroleerd worden, zoodat tot verstelling van het nulpunt mocht
worden overgegaan, toen de gevonden uitkomst hiertoe aanleiding gaf.
Het onzekere in de betrouwbaarbeid der verkenmerken is mede
oorzaak dat niet in hooger mate profijt kan worden getrokken van
de medewerking der technische ambtenaren van den Rijkswaterstaat,
in het geval de peilschaal bij deze administratie in beheer is, doordat
de betrekkelijk beperkte waterpassing ter controleering van een peil¬
schaal uit een op korten afstand daarvan aanwezig verkenmerk geen
doel treft, als dit merk onvoldoende betrouwbaar is.
Alsdan moet somtijds geruime tijd verloopen, alvorens van wege
den Algemeenen Dienst van den Waterstaat een onderzoek kan plants
hebben en een nieuw verkenmerk wordt aangewezen.
VeHragende invloed
op den voortgang
der verificatie
van de nulpunten.
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Aan de medegedeelde bezwaren kan onder daarvoor gunstige
omstandigheden wel eens worden tegemoetgekomen door hot in toe¬
passing brengen van een wijze van ondersteunen en bevestigen der
peilsclialen die waarborg geeft dat verzakking daarvan praktisch
genomen is uitgesloten. Dat de bevestiging in vele gevallen te wenscben
overlaat, moet voornamelijk worden toegeschreven aan de daarmede
gepaard gaande kosten.
Keiize tusschm
Het kostenbedrag heeft er toe geleid in de
twee stelsels:
nieeste gevallen een keuze te doen tusschen de
een solide ondersteuninq ,
,
.
,
,
of een geregeld te oefenen ^wee voor toepassmg geschikt geoordeelde stelsels.
controle.
Het eene vraagt een wijze van fundeering, die

uit een oogpunt van stabiliteit een hoogen graad van volmaaktheid
heeft bereikt, zoodat verandering van het nulpunt tengevolge van zuiver
locale inwerking niet waarschijniijk kan worden geacht. Deze oplossing is
gewoonhjk zeer kostbaar, men vindt daarvan eenige toe])assingen bij
peilsclialen langs de bovenrivieren dagteekenende van het Jaar 1853 e.v.
Deze peilschalen bieden het voordeel, dat het onvergankelijke materiaal
waaruit ze zijn opgebouwd, een voortdurende vernieuwing of verwisseling onnoodig maakt.
Het andere stelsel, de systematische controle der nulpunten door
middel van geregeld te herhalen waterpassingen schijnt op den dunr
minder kostbaar, het kan bevredigende uitkomsten opleveren, mits de
betrouwbaarheid der te bezigen verkenmerken ten opzichte van N.A.P.
niet aan twijfel onderhevig is.
Het overwegen van een antwoord op de vraag (4) welke voorzieningen zijn te treifen, dat de stand van het nulpunt in overeenstemming blijft met het N.A.P., hangt nauw samen met de beantwoording
der vraag (2): is het noodig alle waarnemingspunten in stand te houden
en daarmede hangt weder nauw samen de vraag of het noodig is het
nulpunt opnieuw in overeenstemming te brengen met het N.A.P.
Het doen van een algemeene nauwkeurigheidswaterpassing schynt
hiervoor onmisbaar.
Voor het geven van een antwoord op beide
vragen (2) en (4), wordt noodig geacht het instellen van een onderzoek naar de wijze van beheer, de wijze van
opstellen en de daarbij toegepaste fundeering of ondersteuning der
peilschalen, alsmede de aan het instand houden van het object verbonden hasten^ zoo van de bouwwerken als van de gebezigde toestellen.
Welke peilschalen kminen
warden geniist.
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instrumenten en meetinrichtingen, terwijl de kennis van geregeld
terugkeerende uitgaven voor bediening, met inbegrip van materiaal,
peilschaalbladen, inkt- en potloodleveringen, olien, smeer, poetsiniddelen,
verlichting en verwarming eveneens gewensclit is.
Bij dit onderzoek zal in de eerste plants zijn in het oog te houden,
of het AVaterstaatkundig belang des lands toelaat dat een peilschaal
wordt opgernimd.
Bit onderzoek ware, aan de hand van vragenlijsten op te maken door onze Commissie, te
vragen aan de betrokken beheerders der peilschalen.
Vragenlijst.
Een ontwerp-vragenlijst, als bedoeld, wordt
als bijlage van deze nota overgelegd (niet opgenomen).
Onderzoek van de
exploitatiekosten.

In overweging wordt gegeven de uitzending
,|02er lijst een punt van bespreking te doen
jj^ (jg eerstvolgende vergadering der
Commissie, waarbij tevens zou zijn te overwegen, wie van de leden
zich met de uitzending en het in ontvangst nemen der antwoorden
zullen belasten.
Te behandelen punt van
de agenda der eerstwlgonde vergadenng.

’s Gravenhage,
Delft,
’s Gravenhage,

j
Februari 1922.

De Onclervoorzitter,
J. C. Ramaer.
De leden,
Hk. j. Heuvelink.
AV. F. Stoel.
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BIJLAGE 5.

DE BEWERKING DER WATERSTANDEN.
De waterwaarnemingen, die bij den Algemeenen Dienst worden
bewerkt, worden door de zorg van dien dienst gepubliceerd; maandelijks, gevolgd door jaarlijkscbe en tienjaarlijksche recapitulaties, dan
wel alleen tienjaaiiijks een opgave bevattende tevens de jaarlijkscbe
recapitulaties.
Deze omvatten de staten, tegenwoordig gemerkt A, B, C en D.
De staten A, B en C zijn gelijkvormig ingericht en bevatten dag voor dag de aan de gewone en aan de registreerende peilschalen waargenomen dagstanden:
I. Maandelijksche Labellen met jaarlijksche
recapitulaties.

A. langs de Zeeuwsche stroomen en de kusten;
B. langs de Maas (met de Donge);
C. langs de groote rivieren tot aan zee, langs Zwartewater en
Zwolsche Diep, tei'wijl
D. bevat dag voor dag de waarnemingen aan de registreerende
peilschalen, zoowel die des daags als die des nachts, benevens de
door bet Meteorologiscb Institnut bewerkte windgegevens van een
zestal registreerende stations langs de kust.
Onder dagstanden in A, B en C wordt ver(jg bovenrivieren betreft de stand te
8 u. vm. (behoudens enkele buitenlandsche stations), en wat betreft
de tijrivieren en de zeestations de standen van H.W. en L.W., welke
zijn waargenomen, in bet algemeen, tusschen 6 u. vm. en 6 u. nm.
Op enkele stations aan de Boven-Maas: Maasband, Maasbracht,
Roermond, Venlo, Boxmeer, Grave en Ravenstein worden bebalve de
8 u. vm. ook geregeld de 4 u. nm. standen waargenomen; van deze
waarnemingen wordt ecbter bij den Algemeenen Dienst geen geregeld
gebruik gemaakt.
Op getijstations wordt bebalve H.W.- en L.W.-dagtij nog geregeld
elken dag te 8 u. vm. waargenomen, van deze waarnemingen wordt
bij den Algemeenen Dienst geen gebruik gernaakt. Slechts op bet
bovendeel der tijrivieren waar bij hoogopperwater de getijbeweging
Staten A, B en G.
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verdwijnt, wordt in dergelijk geval bij de gewone peilschalen de 8 n.
waarneining ingesclireven en bij de registreerende peilschalen het
gemiddelde van de standen van 8 u. vm. en 2 u. nm.
Op plaatsen, ^vaar de deelen der gewone peilschaal zich in verschillende raaien bevinden, worden de waargenomen standen gemiddeld, alsof alle deelen in dezelfde raai staan.
De Staten A, B en C wijzen voorts door bijzondere cijfers de
hoogste en laagste maandstanden aan en geven alle maandgemiddelden,
Jaarlijks wordt een recapitulatietabel uitgegeven, bevattende een
resume d6r maandgemiddelden, en verder de gemiddelden van zomeren winterhalfjaar en van het geheele jaar benevens de hoogste en
laagste jaarstanden, van 8 n. vm. op de bovenrivieren, of van H.W.
en L.W., alles dus betrekking hebbend uitsluitend op dagtij. (Onder
zoraermaanden worden verstaan de maanden Mei t/m October, de
overige maanden vormen het winterhalfjaar. In Noord-Duitschland is
een speciaal Abflussjahr ingevoerd, loopend van af 1 November, zoodat ook het winterhalfjaar een continue periode vorrat.) Omtrent de
H.AV.- on L.AV.-standen valt nog op te raerken, dat deze nit den
aard der zaak aan een gewone peilschaal, afgevlakt zullen worden
waargenomen, en te nieer naarmate de waarnemer minder zorg besteedt aan het waarnemen op het goede tijdstip.
AVaar de getijbeweging bijzonder onregelmatig is, kan echter
niet verwacht worden, dat de waarnemer daarvoor urenlang blijtt
observeeren.
^

staat I) bevat maandelijks de waarnemingen uitsluitend geleverd door de registree¬

rende peilschalen.
Voor de plaatsen langs de tijrivieren en de kusten worden opgenomen dag voor dag de standen van H.AV. en L.AV. met de tijdstippen
daarvan, de gemiddelde waarden van H.AV. en L.AV. en van het
tijverschil, de gem. duur van vloed en eb, en de gemiddelde stand
afgeleid nit de waarnemingen van 2 u. en 8 u. vm. en nm., en verder
zoowel van H.AA^. als L.AV. de hoogste en laagste maandstanden met
datum en tijdstip. i)
(De tijdstippen zijn steeds uitgedrukt in Amsterdamschen zonnetijd; in het tijdperk van zomertijd woi'den de uurwerken niet versteld.)
b Voor Holder worden aangegeven de beide H.AV.’s met tusschenliggend dal
bij eventueelen dubbelen vloedkop; voor Hoek van Holland, Bclieveningen en
Katwijk de beide L.W.’s met tussclienliggenden top (agger) bij eventueel dubbel L.W
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Blijft op den overgang van tij- en bovenrivier het getij achterwege,
dan worden om het verloop der waterstanden aan te geven, opgenomen de standen van 2 u. en 8 u. vm. en nm.
Voor de bovenrivierstations worden dag voor dag opgenomen de
standen van 8 u. vin. en nm. en de hoogste top en het laagste dal
van het etmaal. Hier weer de maandgemiddelden van 8 u. vm. en
8 u. nm. en het algemeen gemiddelde daarvan, benevens de hoogste
en laagste maandstand.
De in dezen staat voorkomende gegevens hebben betrekking op
de gezamenlijke dag- en nachtgetijden.
Verder bevat de staat de bij het Meteorologisch Tnstituut bepaalcfe
gem. windrichting en windkracht, volgcns Bea.nfort-schaal over tijdvakken van 4 uur, van de registreerende windmeters te Vlissingen,
Hoek van Holland, LJmuiden, fielder, Vlieland en Rotturnerpog.
Omtrent staat D zijn de volgende opmerkingen te maken.
1. De berekening van den duur van vloed en eb neemt veel tijd
in beslag; voor elk voorgekomen getij meet deze worden berekend
en daarna gemiddeld.
Veel nut kan aan een zeer nauwkeurige, voortdurende berekening
van deze grootheden niet worden toegekend. De zeeman heeft voldoende
aan de waarde benaderd op een kwartier (zie de opgave in den
Zeemansgids), in aanmerking genomen, dat praktisch een nauwkeurige
bepaling van de tijdstippen van H.W. en L.AV. althans zonder regis¬
treerende peilschaal, toch niet mogelijk is. De waterbouwkundige heeft
meer belang bij een nauwkeurige kennis van een gemiddelde getijlijn
om te bepalen, hoe lang de waterstand gemiddeld beneden zekere
peilen blijft, dan aan die van den geheelen ebduur.
Bovendien blijkt uit de vergelijking van de uitkomsten over
2 tienjarige tijdvakken, dat deze grootheden, althans daar waar de
getijbeweging beteekenend is, gemiddeld over een lang tijdperk, vaste
gegevens zijn.
De verschillen tusschen de beide decennia zijn over het algemeen
niet meer dan enkele minuten, zelfs daar waar de berekening van
de enkele waarde groote schommelingen vertoont zooals in Hoek van
Holland en Helder wegens dubbel L.AV. en dubbel H.AV.
De rivieren opgaande worden de verschillen grooter, eendeels
onder den invloed van andere opperwatertoestanden in de beide decennia,
anderdeels ten gevolge van voortgegane normaliseering.
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Eenige opgaven voor den vloedduur volgen hieronder. (Daar het
theoretisch verband vloedduur + ebduur = gem. 12 u. 25 m. o'ok in de
praktijk voldoende blijkt te bestaan tusschen de gemiddelden, worden
alleen vloedduren gegeven).
Plaats.

1901—1910 1911—1920

Plaats.

1901—1910 1911—1920
u. m.

Delfzljl. .
Harlingen
Stavoren .
Urk. . .
Nijkerk .
Vlieland .
Helder Vi

2.69

3.00

„ V,

6.24

6.18

4.25

4.27

4.18

4.21

6.82

5.30

4.43

4.46

4.09

4.18

4.35

4.37

IJmuiden.
Sclieveningen .
Hoek van Holl
Rotterdam
SLreefkei'k
Dordrecht

5.53

6.49

5.23

6.22

5.29

5.26

6.38

6.40

5.56

5.56

6.66

5.56

Gorinchem .
Herwijnen .•
Hellevoetsluis
Willemstad .
Moerdijk . .
Bruinisse. .
Bro Li werslia ven
Veere . . .
Zierikzee. .
Wemeldinge.
Vlissingen .
Neuzen . .
Hansweert .

3.47

3.47

3.32

3.46

5.10

5.08

5.07

5.09

5.06

6.06

6.34

6.36

6.26

6.23

6.22

6.22

6.35

6.30

6.40

6.38

5.55

5.67

5.56

5.55

6.01

6.04

Men kan dus in het algemeen wel aannemen, dat deze grootheden
thans voldoende nauwkeurig bekend zijn voor de kusten en de eigenlijke
benedenrivieren. Wat de meer bovenstrooms gelegen stations betreft,
hier is aan een zeer nauwkeurige kennis dezer grootheden wel de
minste behoefte.
Men zou er dus toe kunnen overgaan om de vei'dere berekening
van deze grootheden achterwege te laten.
2. De gemiddelde stand wordt bepaald door middeling van de
2u. en 8 u. vm. en nm. standen. (Deze standen worden sedert 1918
wegens kosten en omvang der tabellen niet meer gepubliceerd).
De keuze der tijdstippen 2 u. en 8 u. vm. en nm. heeft in zooverre
bezwaren, dat daarmede de constanten van het voornaamste zonsgetij
Sg niet zijn te berekenen dan onder eenige aanname, b.v. een vast
verschil tusschen de kappagetallen van
en K„.
Daarom worden voor de berekening der getijconstanten nog de
standen van 5 u. en llu. vm. en nm. in dat geval van de bladen af102

genomen. (Gedurende eenige jaren zijn de 5u. en llu.standen geregeld
van de bladen afgenomen,' doch wegens het meerdere werk is men
er van teruggekomen).
Bij de tabellen van waterhoogten worden nog gevoegd staten
omtrent de working der overlaten, maandelyksche ijsverslagen in geval
ijs op de rivieren is voorgekomen, en verder eens per jaar het overzicht van den ijstoestand in den afgeloopen winter. (Dit laatste is een
copie van het verslag, dat bij den Algemeenen Dienst wordt samengesteld voor het Meteorologisch Institimt nit de systematische waarnemingen verricht op 70 stations langs de kusten, Noordzeekanaal
en benedenrivieren, door sarnenwcrking va,n Waterstaat en Loodswezen).
De jaarlijksche recapitulatietabellen van staat D resumeeren de
maandgemiddelden van H.AV., L.AV., tijverschil, hoogste H.W. en
laagste L.AV,, dus niet laagste H.AV. en hoogste L.W. (Voor de bovenrivieren: algemeen gem. 8u.stand, hoogsten en laagsten stand) en
geven dan verder de overeenkomstige gemiddelden, hoogste H.AV.,
laagste L.W., (hoogsten en laagsten stand) voor zomerhalfjaar, winterhalfjaar en het geheele jaar.
Daar de gegevens in D betrekking hebben op de gezamenlijke
dag- en nachtwaarnemingen, verschillen zij in het algemeen van de
overeenkomstige eindgegevens, die in de recapitulatietabellen van A,
B en C voor de stations met reg. peilschalen voorkomen, daar deze
uitsluitend betrekking hebben op dagtij. Dit is in het bijzonder wat
betreft de gemiddelden van H.W. en L.W. der semesters het gevolg
van dagelijksche ongelijkheid. De jaarwaarden geven praktisch dezelfde
uitkomst.
1911-1920.
L.W.

H.W.
Plaats.

Delfzijl . .
Harlingen
IJmuiden
Vlissingen
Hansweert

winter

zomev

winter
d

d/n

d

A

d

d/n

A

d

d/n

A

117

111

—6

106

113

-H7

-161 —161

0

62

67

—5

54

60

-f6

-71—71

0

d/n

A

—155 —156 —1
—

66

—

68 —2

— 89 — 84 +5

73

74

-fl

79

77

—2

- 77 — 83 —6

178

179

+1

181

179

—2

-187 —196 —9

—199 —193 -f6

208

210

+2

215

212

—3

-211 —219 —8

—223 —215 -f-8
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Het onderscheiden bij de registreerende peilschalen van dagtij en
van dag- en nachttij vindt zijn oorzaak daarin, dat men daardoor
zooveel doenlijk vergelijkbare cijfers geeft met die aan de gewone
peilschalen en ook de dagstanden der registreerende peilschalen opneinend in de staten A, B en C daardoor een overzichtelijk geheel
vormt.
In Noord-Duitschland waar iedere peilschaal afzonderlijk, en voor
het geheele jaar in eens, behandeld wordt, besbaat die splitsing in
dag- en nachttij niet.
Men mist echter het overzicht van den onderlingen samenhang
der standen voor de' verschillende waarnemingsstations, dat men in
de Nederlandsche staten aantreft.
AVat betreft de splitsing in een zomer- en een winterhalfjaar
wordt opgemerkt, dat deze onderscheiding wel zin heeft op de bovenrivieren door de belangrijke verschillen in den afvoer, doch deze
onderscheiding bij uitbreiding naar zee meer en meer zijn beteekenis
verliest; ook in verband met de afwijkingen door dagelijksche ongelijkheid verdient het daar aanbeveling zooveel mogelijk gebruik te
maken van de gemiddelden over het geheele jaar.
Om de 10 jaren verschijnt een verdere recapitnlatie.
Het 10-jarig overzicht 1901—1910 is verdeeld in 4 afdeelingen
en een groep bijlagen.
Afd. I geeft een recapitulatie van zomergemiddelden-dagtij van
IT.AV. (M.V.) en van L.AA^. (M.E.), en voor de bovenrivieren zomergemiddelden van den 8 u. vm.'stand (M.R.), van af 1851 over de
afgeloopen 10-jarige tijdvakken.
Afd. II geeft voor elke plaats van af de oudste waarnemingen
de 10-jaarlijksche gemiddelden van zomer, winter en jaar van H.AV.en L.AV.-dagtij, resp. 8 u. vm., benevens de hoogste en laagste standen
zoowel van H.AV.- als L.AV.-dagtij (resp. hoogsten en laagsten 8 u.
vm. stand).
Blijven nu bij de gemiddelden de verschillen tusschen dagtij en
dag- en nachttij binnen betrekkelijk kleine grenzen, geheel anders
staat dit met de extreme standen.
Door de abnormale standen, die gedurende den nacht voorgekoihen
zijn buiten beschouwing te laten, ontbreken o.m. daardoor tal van
standen, waargenomen bij den stoi’invloed van 22/23 December
1894.
II.
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Tienjarig
oversicht.

V-oor Katwijk is daardoor als hoogste H.W.stand 1890—1900
vermeld 2,69 m op 19 Juni 1897, terwijl bij den storm van 1894 is
waargenomen 3,43 m; voor IJmuiden 2,90 m op 29 December 1894,
bij den bewusten stormvloed echter 3,68 m, om slechts enkele piaatsen
te noemen.
Werd het 10-jarig overzicht 1911—1920 op dezelfde wijze ingericbt, dan zou o.a. door den stormvloed van 13/14 Januari 1916 een
zelfde toestand ontstaan, zooals nit ondervolgend staatje blijkt voor
enkele stations.
Hoogste dagtij.
H.W.

Plaats.

Hoogste naclittij.
H.W.

N. Statenzijl.

4.43,

2 December 1917

5.06, ,13 Januari

Helder.

1.86,

6 November 1911

2.18,

.

.

1916

2 December 1917

en 19 December 1919
Hoek van Holland

2.62, 11 November 1912

3.00, 13 Januari

1916

Rotterdam

.

.

.

2.83, 11

„

1912

3.31, 13

„

1916

Dordrecht.

.

.

.

2.73, 25

„

1917

3.43, 13

„

1916

Neuzen.

.

.

.

3.54, 11

„

1912

3.95, 13

„

1916

.

Het 10-jai'ig overzicht geeft op deze ■wijze een onzuiver beeld
van de hoogste en laagste standen.
Bij het onderhanden overzicht 1911—1920 is wel het dagtij verband rnet de vorige decenuia aangehouden, doch zijn voor het tijdvak
1911—1920 ook de nachttijen ingeschreven, als deze hooger waren
dan de hoogste dagtijen of lager dan de laagste dagtijen.
Voor de bovenrivieren loopen de hoogste en laagste standen nit
waarnemingen van 8 u. vm. en nit de nachtwaarnemingen of op andere
tijdstippen dan 8 u. vm. over het algemeen weinig uiteen, omdat bij
zeer hoog opperwater de hoogste stand vrij lang ongeveer dezelfde
blljft (althans bij open rivieij en met de laagste standen is dit evenzoo
het geval.
Het wijzigen van de aan vorige tienjarige overzichten ontleende
hoogste en laagste standen blljft wenschelijk; dit vergt echter een
omvangrijk onderzoek, waaraan een accuraat werkend persoon geruimen
tijd werk zal hebben.
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Afd. Ill, resumeert de opgaven, die in de jaarlijksche recapitu
laties van het lO-jarig tijdvak voorkoinen (met uitzondering van laagste
H.W. en hoogste L.W.) in de staten A, B en C en in D; bevat voor
de registreerende getijpeilschalen zoowel de dag- en nachttijen als de
dagtijen alleen. b
Verder geeft het de 10-jaarlijksche gemiddelden en hoogste H.W.
en laagste L.W. in die 10 jaar voorgekomen.
(In tegenstelling met het vorige lO-jarig overzicht worden in
1911—1920 weer de 10-jaarlijksche gemiddelden van vloedduur en
ebduur opgenomen.
Waar men toch eeninaal over het lO-jaarliJksche gemiddelde van
elke niaand beschikte, vorderde de algerneene middeling daarvan weinig
werk meer).
(In de afdeelingen I, II en III zijn ook stations opgenomen, waarvoor de maandelijksche tabellon op ongeregelde tijden zijn verschenen
bij geheele jaargangen en het laatst tot en met 1913. Het zijn (in
hoofdzaak) verschillende waarnemingspunten langs Bergsche Maas en
Ainer. Het voornemen bestond deze waarneniingen voort te zetten,
totdat zich in den omgelegden Maasmond een toestand van permanentie
zal hebben gevormd).
Voor de stations, waar het getij belangrijk is, is het gebruik van
cijfers over een tijdperk van 20 jaar geschikter dan van lOjaar, daar
de invloed van de veranderlijklieid van de helling van het vlak der
maansbaan op den evenaar, dan als geehmineerd kan woi'den beschouwd
(periode 18-/g jaar).
Aid. lY geeft recapitulatiecijfers in den geest van HI van de ■
waarneniingen aan verschillende kleine rivieren, die grootendeels sedert
1894 plaats vinden. Behalve deze peilschalen gesteld door de Bevloeiingscommissie komen in die afdeeling nog voor enkele punten aan de
Donge, met omgeving.
Behalve dan voor de meer belangrijke dezer riviertjes (Oude
Llssel, Overijsselsclie Vecht, Dommel enz.) mag de waarde dezer
waarneniingen vermoedelijk niet hoog worden aangeslagen.
Bijlagen. In deze groep zijn opgenomen de waarneniingen aan
enkele bijzondere wateren, uitsluitend jaarrecapitnlaties met de 10-jarige
recapitulatie daarvan.

h Voor de reg. pcilschalnn-bovenrivieren worden van de dag- en naclitwaarneiningcn alleen de hoogste en laagste jaarstanden geresumeerd.
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• De waterstanden te Su.vrn. of by dagtij waargenomen langs de groote rivieren van de grens
tot punten aan het tijgedeelte, waar de invloed van bet opperwater
zich nog belangryk doet gevoelen, worden in balfiaarlijksche grafieken
gepubliceerd, welke zeer overzichtelijk zijn.
In 5 bladen:
Boven-Rijn, AVaal en Merwede: v/m Emmerik t/m Gorinchem;
Boven-Rijn, Pann. Kan., Neder-Rijn en Lek; v/m Emmerik t/m
Schoonhoven;
Boven-Rijn, Pann. Kan. en IJssel: v/m Emmerik t/m Kampen;
Maas: v/ra Maastricht t/m Maeseijck;
Maas: v/m Maasbracht t/m Heesbeen.
III. Biagrammen van
waterstanden.

Voor dit verslag worden de volgende opgaven
bewerkt •
a. Bijlage I, bevattende de hoogste en laagste H.AA^.- en L.W.standen of aan de bovenrivieren de hoogste en laagste standen, in
het verslagjaar waargenomen. Van en met 1916 worden de werkelijk
waargenomen maximum- en minimumstanden vermeld; voor dat jaar
hadden de gegevens alleen betrekking op dagtij of 8 u. vm.
b. Bijlage IV bevat de stormvloedsopgaven.
Als stormvloed wordt volgens het bestaande voorschrift beschouwd
een H.AV.-tij, waarbij aan een der stations Vlissingen, Brouwershaven,
Ploek van Holland, IJmuiden, Holder, Harlingen of Delfzijl een stand
is waargenomen van minstens 1.50 m. boven gem. H. W. 1891—1900. i)
Is op een dezer stations dit peil bereikt dan wordt dit H.AV.-tij
voor de geheele Nederlandsche kust als stormvloed beschouwd en alle
bekende waterhoogten in staatvorm gepubliceerd.
c. Bijlage VI is een kopie van het overzicht van den ijstoestand
in den afgeloopen winter waargenomen aan de kusten, op het Noordzee
Kanaal en de benedenrivieren, reeds vermeld op biz. 104.
IV. Verslag over de
Ojjenbare Werlcen.

Oni ZOO spoedig mogehjk bekendheid te geven met
gp (jg scheepvaart enz., worden van Keulen
en van verschillende andere stations, elken dag telegrammen ontvangen
van de wateihoogten. Deze worden in de Staatscourant gepubliceerd.
Van een deel van deze telegrammen wordt dagelijks rechtstreeks
mededeeling gedaan aan de inspectiekantoren binnenschipperij en aan
enkele schippersbeurzen.
V. DageUjksche puhlicaties
in de Stautscourant.

*) Later is voor Delfzijl 1.50 m vervangen door 1.75 m.
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Van de voor de Staatscourant ontvangen berichten van waterstand,
ijstoestand en stremming van verkeer wordt kennis gegeven aan verschillende dagbladen.
In het vorige jaar is vastgesteld, dat de
hydrograflsche kaarten van Marine zullen worden
gebaseerd op het vlak van L.L.AV.S. <gem. laag-laagwaterspring). De
keuze van dit heiieidingsvlak is zoodanig, dat de zeestanden slechts
zelden daaronder zullen dalen. Geleidelijk, naarmate de Hydrografle
met de werkzaamheden vordert, wordt medewerking verleend om de
noodige L.L.W.S.-standen te berekenen.
VI. Reductievlak
Zeckaart.

De waterstanden op vaste uren van de peilscliaalbladen afgenomen worden gebezigd voor de
berekening der getijconstanten.
Op dit gebied zijn met behulp van de peilschaalwaarnemingen
van den Kijkswaterstaat berekeningen uitgevoerd door Prof, van de
Sande Bakhuijzen, (Helden, IJmuiden, Hoek van Holland, nit de 24
uurstanden per etmaal; Verhandelingen van de wiskundige afdeeling
der Academic van Wetenschappen, 1895).
Door Dr. van der Stok zijn berekend voor tal van plaatsen, uit
de Verzamelingstabelllen van waterhoogten, 4 standen per etmaal
over een groot aantal jaren, de getijconstanten van Mg, So, Kg,
T, Sj^,
en P, benevens van de jaarlijksche beweging van het
zeeoppervlak Sa^, Sag, Sag en Sa^. (Etudes des phenomenes de
maree I en IV.)
Bij den Algemeenen Dienst zijn door Ir. M- H. van Beresteijn
voor 16 punten de getijconstanten berekend van de bovengenoemde
getijden maar ook van verschillende andere partieele getijden (M^, Mg,
M„ Mg, Mg, 0, N, Q, r, J, L, R,
MS, 2 MS, 2 SM, Mf, MSf, Sa„
Sag, Sag en SaJ, uit 8 equidistante uren over 1906. Bovendien zijn
uit 4 equidistante uren van dat jaar voor nog 33 stations berekend
de getijconstanten van Sj, P, K^, Kg, T, Sa^, Sag, Sag, Sa^, Mg, M^ en
Mg. (Verhandelingen Acadernie van Wetenschappen 1911).
Voor een grooter aantal punten, 55, alle reg. peilschalen aan zee
en wat de benedenrivieren betreft vrijwel tot den overgang in de
bovenrivier, zijn uit 8 equidistante waarnemingen over 1908 berekend
de constanten van Mg, M^, Mg en Sg. Met deze gezamenlijke M-getijden
is tevens voor 47 stations een gemiddelde M-kromme geteekend; evenzoo
een Sg kromme.
VIL Harmonische
Analyse.
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Deze opgaven met tal van andere gegevens (maxima en minima
o.m'.) zijn gepubliceerd in het werk: „Getijkrommen van plaatsen aan
de Nedei'landsche kust en benedenrivieren” door M. H. van Beeesteijn.
Na dien zijn bp den Algemeenen Dienst nog verschillende berekeningen op het gebied der harmonische analyse uitgevoerd.
Zoo is met de 24 uurstanden per etniaal over een vol jaar
voor Hoek van Holland en Helder onderzocht, of onder de nog
niet berekende partieele getijden zich nog enkele bevonden met
amplituden van beteekenis. Het bleek, dat er enkele getpden bestonden, welke in aamnerking komen voor berekening voor meerdere
plaatsen.
Hit is reeds voor een aantal stations geschied voor de combinatiegetijden; (M^ + S^), (M^ + Sg) en (M^. — So).
[(M^ + S„) voor Vlissingen nit 1906 : H = 9,3 cm, K = 91o,4; nit
1908;H = 9,~5 cm, K = 95o,8.
(Mg + So) IJmuiden .

^ 1906 : H = 4,8 cm,
I

(Mg — Sg) Hellevoetsluis

K

= 300o,9

1908 : H = 4,8 cm, K = 345°,7

^ 1906 : H = 2,5 cm, K = 2470,8
(

1908 : H = 2,0 cm, K == 242o,6

MN
H
Hoek van Holland 6,4 cm
IJmuiden. ... 5,9 „
Helder.4,0 „

K
1030,9

153°,7 (nit 3 mnd.)
1640,8]

Verder werd in samenwerking met Dr. van der Stok nog
onderzocht of de constanten van de getijden van lange periode Mm,
Mf en MSf door Prof, van de Sande Bakhuijzen en Ir. M. H. van
Beeesteijn berekend nit waarnemingen over een enkel jaar "wel voldoende betrouwbaar waren. Daartoe werd het onderzoek voor IJmuiden
uitgestrekt over een periode van 10 jaar (1909—1918) en bleek, dat
als met een periode van een groot aantal jaren wordt gerekend, de
amplituden onbeteekenend werden.
(Het maandelijksch maansgetij Mm, door Prof, van de Sande
Bakhuijzen berekende amplitude 7,4 cm, door van Beeesteijn 6,2 cm,
werd thans gevonden 1,8 cm en na verwerping door Dr. van
DEE Stok van perioden met groote storingen van meteorologischen
aard 1,7 cm).
VIII
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IJmuiden.
Mf.

Mm.

V. d.

S. B. 1892 .

MSf.

H

K

H

K

7,4

336°

1,6

147°

6,2

257°

3,8

53°

1909—1918 .

1,8

72°

1,2

203°

id. na verwerping door Dr. v. d.
Stok.

1,7

70°

0,3

229°

V.

Ber. 190G

.

.

H
I

2,9

326°

^

3,0

40°

]

5,1

13°

1,8

337°

Eene soortgelijke conclusie is te trekken omtrent de zonsgetijden
van lange periode: Sa^, Sag en Sa^; (berekend door Dr. van der Stok
uit een 20-jarig tijdperk, IV, biz. 37, en berekend nit een enkel jaar
door Prof, van de Sande Bakhuijzen en Ir. van Bebesteijn; in het
bijzonder betreft dit Sag); zie ondervolgend staatje, waarin als voorbeeld
voor LJmuiden die getijconstanten zijn opgenomen, alsook die van Sa.
Umuiden.

Sa,

Sa

Sa,
H

K

H

6,2 - 223°

1,7

294°

2,8

221°

0,7

0,5

78°

1,3

64°

H

K

H

K

9,6

221°

3,0

210°

.

10,7

254°

v.d. St. 1884-1903

7,9

204°

V.

d. S. B. 1892

V.

B. 1906

.

Sa,

214°

(Dieptemeters. Deze worden slechts geplaatst voor betrekkelijk korte
perioden, die dikwijis niet aaneen sluiten. In het bijzonder de oudmodel instrumenten hebben een niet onaanzienlijken gang, waarmede
rekening moet worden gehouden.
Behalve de H. W.-, L. W.- en de 2 u./8 u.-standen, met hun
gemiddelden over de periode van plaatsing, worden van de diagrammen
nog afgenomen alle uurstanden, met behulp waarvan de benaderde
constanten der hoofdgetijden worden berekend.
Zijn de instrumenten zonder luchtslang geplaatst geweest, dan
moeten de van het diagram afgenomen waterstanden eerst voor luchtdruk en zoo noodigook voor temperatuurverschillen worden gecorrigeerd.)
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Hoewel onvolledig zijn op het bureau van
Algeuieeneu Dienst publicaties van waterstanden uit het buitenland aanwezig, waaruit een denkbeeld is te verkrijgen
wat elders op dit gebied wordt verlangd.
VIII. Buitenlandsclie
pubUcaties.

_ , ,.

Aanwezig is het Tienjarig Overzicht 1901—
1910 omtrent de getijwaarnemingen op de Belgische
Schelde en hare zijrivieren. (Recueil decennal de tableaux recapitulatifs des observations de marees faites pendant la periode 1901—1910).
Op dit kleine gebied waren in 1910 geplaatst 24 registreerende
en IB gewone peilschalen. Hiervan behooren 9 bij de registreerende
peilschalen; deze 9 gewone peilschalen worden als de 6 andere gewone
om 8u. vm., bij H.W. en L.W. afgelezen en als zoodanig bewerkt, als
controle op de registreerende of om in verband met de registreerende
te bepalen de waarde van gemiddelde en buitengewone standen aan
de 6 geisoleerde gewone peilschalen.
Alle standen hebben betrekking op het vlak 2,978 m liggende
boven den slagdrempel der zeesluis te Kattendijk-Antwerpen, een
vlak, dat op weinig na samenvalt met het vlak van gem. L.W.spring
Ostende zooals dit is bepaald door den Generalen Staf (Zero d’Etat
Major EM is te stellen op 2.35 m — N. A. P.)
De waarnemingen aan de gewone peilschalen geschieden evenals
in Nederland bij H.W.-en L.W.-dagtij en te 8u. vm.
Het boekwerk bevat de serien I, II en III.
Serie I geeft voor elke maand en elke plaats de maandgemiddelden
van H.W., L.W. en tijverschil en het hoogste H.W. en het laagste
L.W.; voor de registreerende peilschalen bovendien laagste H.A¥.,
hoogste L.W., gem. verschil in tijd tusschen H.W.en het overeenkOmstig
H.W. te Vlissingen, eveneens voor L.AV., verder nog gem. duur van
den vloed en van de eb.
(Blijkens het voorbericht worden deze duren van V. en E. slechts
voor een station berekend en dan voor de overige stations afgeleid
met.behulp van berekend gem. tijdsverschil met AOissingen).
JScJoiG

Serie II.
A. geeft de met I overeenkomstige jaarcijfers;
B. idem de halfjaarlijksche gemiddelden van H.W., L.W. en
tijverschil (de. zomer wordt gerekend als in Nederland Mei t/m
October).
VIII *
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Serie III.
A. 10-jaarlijksche geraiddelden van de gegevens II A.
B. 10-jaarlijksche zomer- en wintergemiddelden van de gegevens
II B. benevens hoogste H.W. en laagste L.W.
C. lO-jaarlijksclie inaandgemiddelden van H.W., L.W. en tijversolhl
met hoogsten H.W. en laagsten L.W.
D. 10-jaarlijksche gemiddelden van H.W.S., L.W.S. en tijverschilspring met hoogsten en laagsten H.W.S. en idem idem L.W.S.; evenzoo
H.W.D., L.W.D en tijversclhl-doodtij, met hoogsten en laagsten H.W.D.
en L.W.D.
E. lO-jaarlijksche gemiddelden van den gemiddelden stand voor
zomer, winter, jaar, springtij en doodtij.
Voor gemiddelden stand wordt echter genomen halftij, omdat
deze beide grootheden blijkens waarneming praktisch voldoende
overeen kwamen.
(In Nederland bij de kust is dit niet het geval; van Bebesteijn
geeft afgerond de verschillen (gem. 2- en 8 uurstand minus halftij)
voor de verschihende plaatsen b.v. Vlissingen —9 cm, Wielingen
—15 cm, Brouwershaven —16 cm, Hoek van Holland —17 cm, Helder
+17 cm, Delfzijl +18 cm.
De rivieren opgaande neemt het verschil af; Hansweert +3 cm,
W+meldinge —3 cm, Heesbeen +0,5 cm, Zaltbommel +2 cm, Rot¬
terdam —3 cm, Vreeswijk +0,6 cm.)
De geregelde bewerking der peilschaalwaarnemingen aan de Schelde
gaat in BelgiS verder dan in Nederland geschiedt; door de omstandigheden van bovenstroomsche ligging heeft men er het voordeel, dat
de gemiddelde stand niet met uurstanden behoeft berekend te worden.
Aan de gewone peilschalen op de bovenrivieren worden blijkbaar
meer waarnemingen verricht dan in Nederland. De geschreven staat
van waarnemingen te Maeseijck, die maandelijks wordt ontvangen,
geeft 3 waterstanden per dag.
De gegevens worden gepubliceerd in het Jahrbuch fur die Gewasserkunde Nord-Deutschlands.
Aan de eigenlijke mededeeling der waterstanden gaat vooraf eene
algemeene beschouwing over den in het betreffende Abflussjahr (aan-.
vangende 1 November) voorgekomen toestand wat betreft water¬
standen en ijs.
Noord-Buitschland.
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Verder wordt elke peilschaal op zicn zelve behandeld en worden
medegedeeld de standen dag voor dag, zooals zij aan de peilschaal
zijn afgelezen. De ligging van het nidpunt der peilschaal ten opzichte
van N.N. (nonnaal-nul, praktisch overeenkomend met N.A.P.) wordt
vermeld en het oppervlak van het stroomgebied.
Bij de stations aan de bovenrivieren wordt gegeven de waterstand
op een vast uur, in het algemeeen op den middag; bij de tijrivieren
in het algemeen H. W.- en L. W.-dagtij met het tijdstip van waarneming wat betreft de gewone, en evenzoo bij dag- zoowel als nachttij
voor de registreerende peilschalen.
Tevens worden aangeduid voor alle de hoogste en laagste maandstanden door vettere cijfers.
Op een afzonderlijken regel woi'den die cijfers herhaald en daar
weer aangegeven de hoogste en laagste jaarcijfers.
Verder worden berekend de maandgemiddelden, zomer-, winteren jaargemiddelden.
Bovendien berekent men daar nog, behalve de 5 jaars- of veelvouden
van 5 jaars-gemiddelden, gemiddelden van hoogste en laagste standen.
Zoo is M. N. W. 1896/1910 winter = het gemiddelde der 15 laagste
winterstanden (van elk dier winters den laagsten stand genomen).
Men heeft dus buiten onze gemiddelden nog M.H. W. enM. N. W.
zomer, M. H. W. en M. N. W. winter en idem van het jaar, en bij de
getijpeilschalen zoowel voor Tide-Hochwasser als Tide-Niedrigwasser.
Behalve de cijfers van het laatstbei-ekend recapituleerend meerjarig
overzicht, geeft men die cijfers (gemiddelden, hoogste en laagste standen)
ook gemiddeld over het tijdvak verloopen tusschen de periode van dat
overzicht en van het jaar, waarover het jaarboek handelt (dus vindt
men in het jaarboek over 1913 de cijfers van 1896—1910, van 1911—1912
en van 1913).
Behalve mededeelingen omtrent bijzonder hooge of lage standen
buiten die tijdperken waargenomen, en omtrent ijs, wordt voor vele
'peilschalen een frequentietafel gegeven. Deze geeft voor het Abflussjahr
voor elke maand afzonderlijk en voor winter, zomer en jaar aan het
aantal dagen, dat de waterstand is waargenomen tusschen bepaalde
grenzen; deze vakken zijn 1 a 2 dm. Bij de getij-peilschalen zijn deze
frequentietafels berekend zoowel voor H.W. als L.W.
Voor een klein aantal stations worden geen dagelijksche standen,
doch alleen recapitulaties opgenomen.
Tevens worden vermeld de uitkomsten der afvoermetingen, die bij
ons te lande worden aangetroffen in het Verslag over deOpenbare Werken.
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Jahrbuch der Bayer. Landesstelle flir Gewiisserkunde (friiher Hydrotechnisches Buro), verdeeld
in Heft I t/m IV.
Alleen in Heft I en Heft IV komen mededeelingen omtrent waterstandenvoor (Heft Ilregenwaarnemingen, Heft Illsneeuwhoogtemetingen).
In Heft I komen voor een algemeene beschouwing omtrent het
verloop in het verslagjaar, en de diagrammen van waterstanden.
Heft IV bevat de publicaties over 433 peilschalen, waarvan 97
registreerend.
a. In de maandstaten worden vermeid dag voor dag de waargenoinen standen (tussclien 6 u v. en 8 u v.), met aanduiding van hoogsten
en laagsten maandstand, en gemiddelden maandstand, benevens aan
den voet van elke maand-bladzijde de overeenkomstige maandopgave
^van het 10-jarig overzicht 1901—1910. Alles is gerangschikt als in
de Nederlandsche tabellen voor elken datum de waterstanden der
verschillende peilschalen aaneengerijd volgens de ligging aan de rivieren.
De standen worden gegeven zooals zij aan de peilschaal zijn afgelezen.
Van elke peilschaal is vermeid hoogteligging nulpunt, stroomgebied enz.
b. De jaarlijksche recapitulatietabellen geven de maandgemiddelden, Jaargemiddelde, hoogsten en laagsten jaarstand, hoogste en
laagste maandgemiddelde, en eenige frequentiecijfers.
Deze recapitulatietabel geeft tevens voor elk station het overzicht
1901—1910 dus alle 10-jaarlijksche maandgemiddelden, met aanduiding
van hoogste en laagste, het 10 jaarlijksch jaargemiddelde met den
hoogstbekenden en laagstbekenden waterstand.
c. Van een reeks van peilschalen worden geen dagelijksche standen
vermeid, doch alleen maandgemiddelden, Jaargemiddelde, hoogste en
laagste maand- en jaarstand, ijsgegevens en eenige frequentiecijfers.
Beieren.

„ ,

Maandtabellen. Wasserstandsbeobachtungen
an den Hauptpegeln desRheins und seiner grosseren
Nebenflusse; in het geheel aan 50 stations.
A. Dag voor dag worden de standen aangegeven zooals’ zij aan
de peilschaal zijn afgelezen, aaneengerijd volgens de ligging aan de
rivieren; verder gem. maandstand; aanduiding van hoogste en laagste
standen en nog bijzondere • vermelding daarvan.
In een aanhangsel wordt de hoogteligging der nulpunten vermeid.
B. De jaarlijksche recapitulatie bevat:
1°. een tabel van gemiddelden, hoogsten en laagsten maandstand,
met jaargemiddelde;
ijOjUjOIi
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2°. voor 11 voornaamste hoofdpeilschalen:
a. vergelijkend overzicht van de maandgemiddelden met het
overeenkomstig gemiddelde van het meerjarig overzicht;
b. idem betreffende zomer- (April—September), winter- en jaargemiddelde, hoogsten -zomer-, laagsten winterstand, hoogsten en laagsten
jaarstand en verschil van deze twee, gemiddelde frequenties;
c. stationsgewijze frequentietafels voor vakken van 1 dm.
Meerjarige overzichten geven de middelwaarden van de cijfers 1°,
en de hoogste en laagste standen; verder voor de 11 voornaamste
hoofdpeilschalen vergelljking dier cijfers met het vorige tienjarig over¬
zicht en idem van het laatste tienjarig overzicht met de uitkomsten
over dertig jaar.
C. Diagrammen van waterstanden.
Per driemaandelijksche aflevering worden
ujtgegeven: „Observations des hauteurs d’eau
aux echelles du Rhin le long du territoir frangais” omvattende 28 stations
en idem „aux echelles principals des rivieres d’lll, Krafft, Bruche,
Moselle et Sarre” omvattende 25 stations, (voortzetting van de vroegere
Duitsche staten).
a. Voor elke maand worden dag voor dag gegeven de standen aan de
peilschaal afgelezen, aaneengerijd volgens de ligging aan de rivieren; ver¬
der gem. maandstand (dit gemiddelde is genomen over alle in de maand
waargenomen standen, nagenoeg steeds 3 keer per dag); hoogste en laagste
stand, voorts frequentietafels voor vakken van een halven meter.
Bij het laatste kwartaal is gevoegd een jaarrecapitulatie met:
jaargemiddelde, zomer- (April t/m September), wintergemiddelde, hoogsten
en laagsten jaarstand en hoogsten zomerstand, benevens een frequentietafel voor het jaar en over het jaar het gemiddelde der hoogste en
der laagste maandstanden (uit elke maand de hoogste, respectievelijk
de laagste).
b. Diagrammen der waterstanden.
Elsas-Lotharingen.

Veroffentlichungen der Abteilung fur Wasserwirtschaft.
a. Jaarlijksche recapitulatietabellen geven stationsgewijze, voor
513 stations, waarvan 91 registreerend: gem. maandstanden, gem.
jaarstand, hoogsten en laagsten jaarstand. Verder, behalve de ligging
van het station, oppervlak stroomgebied, de hoogteligging van het
nulpunt, beschrijving en hoogbe van het verkenmerk, dat voor de
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hoogtebepaling van de peilschalen heeft gediend met datum dezer
bepaling, en een opgaaf van bijzonder hooge en buitengewoon lage
waargenomen standen.
b. Dag voor dag de afvoeren voor 133 stations (met raaand- en
jaargemiddelden; hoogste en laagste dagvvaarde; idem per km- van
liet stroomgebied); voor nog 9 stations' werden deze berekend, doch
niet gepubliceerd.
c. Diagrammen der waterstanden van 224 stations.
Jahrbuch des Hydrographischen Zentralbureaus.
B. Waterwaarnemingen. b
I. Opgave der waarnemingspunten.
II. Stationsgewijze voor bet geheele jaar dag voor dag de water¬
standen aan de peilschaal afgelezen, met maandgemiddelden, jaargemiddelde, en aanduiding van hoogsten en laagsten jaarstand; benevens
ijsgegevens.
III. Karakteristieke waterstanden.
In dezen staat zijn opgenomen jaargemiddelde, hoogste en laagste
stand in het verslagjaar en hoogstbekende en laagstbekende waterstand;
verder plaats peilschaal, hoogteligging nulpunt. en opgave stroomgebied.
IV. a. Algemeene jaarkarakteristiek;
b. Algemeen overzicht watertemperatunr;
c. idem van het ijs;
d. idem van de afvoeren.
Verder de tabellen:
A. Verschillen van maandgemiddelden, jaargemiddelde, hoogste
en laagste waterstanden van het verslagjaar met de overeenkomstige
cijfers van het 10-jarig overzicht 1908-1917.
B. Eenige diagrammen van waterstanden.
C. 'Waterstandswaarnemingen tijdens bijzondere opperwatergolven.
D. Maand- en jaargemiddelden, maxima en minima der watertemperaturen.
E. Verschillen van de maandgemiddelden en van het jaarge¬
middelde der watertemperaturen van het verslagjaar met de over¬
eenkomstige cijfers van het 10-jarig overzicht 1908-1917.
F. G en H. Uitkomsten van afvoermetingen.
J. Opgave van de kleur van het Donauwater.
Oostenrijk.

')
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De tabellen A bevatten meteorologische waarnemingen.

Jaarboek uitgegeven door het Hydrographisch
Bureau; elk boek omvat 2 afzondeiiijk behandelde
jaren.
a. Elke peilschaal (112 stations) wordt afzonderlijk behandeld;
dag voor dag wordt de afgelezen waterstand vermeld, met aanduiding
van hoogsten en laagsten jaarstand; verder jaargemiddelde en hoogste
en laagste jaarstand; ijsgegevens; ligging van nulpunt peilschaal ten
opzichte van N. N. (Helsingfors) (N. N. Helsingfors 0,346 m onder N. H.
Berlijn).
Daarna jaarrecapitulatie van maandgemiddelden (met aanduiding
van hoogste en laagste), jaargemiddelde en hoogsten en laagsten waterstand, voor ieder der beide jaren afzonderlijk.
Dergelijke gemiddelden over de beide hydrologische jaren met
wintergem. (November t/m April) en zomergem. (Mei t/m October)
en ter vergelijking de overeenkomstige cijfers van de 5-jarige periode.
Idem over de hoogste standen.
Idem over de laagste standen.
Een frequentietafel voor 26 peilschalen.
Een tafel van afvoeren.
b. Jaarlijksche diagrammen van de waterstanden over de beide
jaren, van het laatste 5-jarige tijdvak, en van een langduriger periode
(ter vergelijking alles in 1 diagram).
(Een onderzoek over een groot aantal jaren is opgenomen in:
,,'Wasserstandsbeobachtungen an den Ktisten Finlands; Mitteilungen
vom Hydrographischen Bureau, Helsingfors 1914).
Finland.

Stationsgewijze (40 stations) mededeeling van
de waterstanden dag voor dag met maandgemid¬
delden en aanduiding van Iioogste en laagste standen.
Recapitulatietabel voor een groot aantal peilschalen, 231, der maand¬
gemiddelden met het jaargemiddelde, en aanduiding van hoogste en
laagste maandgemiddelde. Ter vergelijking zijn tevens van eenige peil¬
schalen de overeenkomstige opgaven over een lange periode medegedeeld.
Idem van deze peilschalen de hoogste maandstanden van het
verslagjaar met aanduiding van den hoogsten dier standen, met
gemiddelde dier 12 hoogste standen. Ter vergelijking zijn tevens van
eenige peilschalen de overeenkomstige opgaven over een lange periode
medegedeeld.
Idem van de laagste maandstanden.
Idem van den hoogsten en laagsten jaarstand.
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Voorts behalve meteorologische gegevens (regen, sneeuw) en
chemische wateranalyses (en gehalte meegevoerde stoffen), nog afvoermetingen.
Behalve de publicaties der waterstanden zijn in de Bibliotheek
nog aanwezig tal van speciaalstudies, die door diverse bureaux worden
uitgegeven.
’s-Gravenhage,

Maart 1922.
Het lid,

S. Blok.
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