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ERRATA.
Bladz. 52, middelste formule, vervangen door:
r

=

E x1 .
fl .
•

Bladz. 133, regel 29 v. b. staat: ,,A", moet zijn: ,,B".
Bladz. 148, regel 21 t/m 37 v. b., vervangen door:
groot zijn geweest als thans (SNELLER, 1 6 9 , 1 9 1 6 en BEEKMAN 6, 1921).
Ptolemaeus geeft de lengten en breedten van onze riviermonden. Als uitgangspunt
Kaap Itius (Gris Nez of kaap Alprecht) aannemend, denkt hij zich den afstand van deze kaap tot den mond der Schelde ± 8o km. In werkelijkheid is de
afstand ± 150 km, indien voor den Scheldemond die der Oosterschelde wordt aangehouden. Voorts geeft hij voor den afstand tusschen den Schelde- en den Maasmond
8o km en voor dien tusschen den Maas- en den Waalmond (westelijken Rijnmond)
140 km. Dit zijn natuurlijk grove vergissingen, indien men deze maten van modern
geografisch standpunt beschouwt. Immers is de lijnrechte afstand tusschen Domburg
en Monster slechts + 70 km, terwijl hij volgens Ptolemaeus 220 km is.
Volgens Romeinsche begrippen kan de afstand van kaap Itius tot den Waalmond
wel 16o -F 140 = 300 km zijn, wegafstanden dan. Voor de Romeinen waren immers
de afstanden van de eene plaats naar de andere essentieel, niet de richtingen of de juiste
geografische verhoudingen. Door het riviermonden-gebied bewesten Bergen op Zoom
en Geertruidenberg zal geen doorgaande weg hebben geloopen, zoodat de totale wegafstand tusschen kaap Itius (bij Boulogne) en den westelij ken Rij nmond (Monster)
ook wel 300 km geweest kan zijn.
Bladz. 149, regel i v. b. staat:

,,35",

moet zijn: ,,25".

Bladz. 149, regel 7 v. b. ,,, en later," moet vervallen.
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INLEIDING.
De zeeëngte der Hoofden is in zeker opzicht te beschouwen als de wortel van
de Vlaamsch-Hollandsche kust en als de plaats waar de getij beweging en zeestroomen
ontspringen, welke voor onze zuidelijke en westelijke kusten van overwegend belang
zijn. Als zoodanig achtte de Directie van den Rijkswaterstaat het wenschelijk deze
zeeëngte, in aansluiting met metingen in de Nederlandsche kustwateren, aan een
onderzoek te onderwerpen en werden ingevolge machtiging dd. 27 December 1933
van den Directeur-Generaal Dr. J. A. RINGERS en in opdracht van den Hoofdingenieur-Directeur Ir. F. L. SCHLINGEMANN twee maanden van 1934 en één
maand van 1935 aan bedoelde metingen besteed.
Sinds geruimen tijd waren verschillende vraagpunten gerezen, welke op een
verruiming der Hoofden betrekking hadden. De wenschelijkheid van een onderzoek daaromtrent en van de daarmede verband houdende verschijnselen langs
onze kusten werd o.a. ter sprake gebracht in de Staten Generaal (Zie Voorloopig
Verslag van 6 November 1935):
,,Verscheidene leden vestigen de aandacht op de verhooging van het peil der Noordzee,
als gevolg van de in den loop der tijden langs natuurlijken weg ontstaande verbreeding van
het Kanaal. Die verbreeding neemt wel langzaam toe, maar heeft toch op den duur als gevolg
grootere verschillen tusschen eb en vloed in de Noordzee. Dit is weer van invloed op de
Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche stroomen en stelt nieuwe en zwaardere eischen aan de
bedijking. Op het onverwachts zou kunnen blijken, dat deze niet meer voldoende bestand
is tegen den gewijzigden toestand en zouden voor voorziening zeer hooge kosten moeten
worden gemaakt.
Deze leden achten het gewenscht, dat de Regeering ten deze een onderzoek zou instellen
en, zoo voorziening van de dijken, gepaard met eventueel daarmede verband houdende
afwateringswerken, noodig mocht blijken,, deze met voortvarendheid zouden worden tot
stand gebracht."

Reeds tevoren werden in September 1934 door het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, nadat het in 1933/34 een aantal voordrachten had laten
houden, waarbij dit onderwerp ter sprake kwam, de volgende prijsvragen uitgeschreven:
1. Voor de vorming van ons land is de wording van het Kanaal tusschen Engeland
en Frankrijk van groot belang geweest.
Het Genootschap verlangt een verhandeling omtrent de vraag, in welke mate
het vermogen van het Kanaal tusschen Engeland en Frankrijk in den loop der eeuwen
door verbreeding en uitschuring van het dwarsprofiel en misschien ook door andere
oorzaken, is toegenomen.
II. In den loop der eeuwen is het Kanaal tusschen Engeland en Frankrijk door verbreeding en uitschuring van het dwarsprofiel en misschien ook door andere oorzaken
in vermogen toegenomen.
Het Genootschap verlangt een verhandeling omtrent de vraag, of - en in welke
mate - de toeneming van het vermogen van het Kanaal tusschen Engeland en Frankrijk invloed heeft gehad en nog heeft op de waterbeweging en den hoogsten waterstand
in de Nederlandsche zeegaten.

Daar de onderzoekingen van den Rijkswaterstaat in de Hoofden en de beide
hierboven genoemde prijsvragen op hetzelfde onderwerp betrekking hadden, werd
door schrijver dezes met medeweten van hoogerhand het onderhavige geschrift als
,,Verhandeling" aangeboden aan het Bataafsch Genootschap, dat daarna mededeelde
er prijs op te zullen stellen deze ten behoeve harer leden in samenwerking met
het Rijk te laten drukken.
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De verschillende vraagpunten, welke hierboven reeds globaal ter sprake werden
gebracht, mogen hier in het kort nog meer gedetailleerd worden behandeld.
Een der kwesties, die diende te worden onderzocht, was die der zoogenaamde
zanddrift, waaromtrent sinds vele tientallen jaren, zoowel ten onzent als in het buitenland op theoretische gronden werd aangenomen, dat zij haar oorsprong had, gedeeltelijk
in den afslag der Fransche en Engelsche kusten, gedeeltelijk in een verondersteld
zanddepôt in het Kanaal bewesten de Hoofden.
B0UNIcEAu berekende de bovengenoemde kustafslag voor de Calvados-kust op
1/4 m per jaar, LAMBLARDIE had reeds in 1782 voor de ,,falaises" van de ,,Seine-inférieure" een gemiddelde afslag van 0,30 m per jaar berekend en van deze cijfers uitgaande berekende de bekende Belgische Ingenieur DE MEY, aannemende dat de afslag
van de Engelsche Kanaalkusten ongeveer even groot zou zijn als die der Fransche,
een totaal bedrag van io â 12 millioen m3 per jaar. Dit materiaal zou, vermeerderd met
een mogelijke hoeveelheid van den bodem van het Kanaal, hoofdzakelijk langs onze
kusten bewegen en de oorzaak zijn van den grooten strandwal, welke zich van Kaap
Blanc Nez naar het noord-oosten uitstrekt en daar de Vlaamsch-Hollandsch-Frjesche
kust vormt. Tegenwoordige Duitsche onderzoekers als KRÜGER meenden deze zandverplaatsing tot aan den Elbemond te kunnen volgen.
Het door DE MEY genoemde bedrag is aanzienlijk. Vergelijkt men dit cijfer van
10 â 12 millioen m3 per jaar, globaal als het moge zijn, met den zandafvoer van den
Rijn, die slechts + i miljoen m3 per jaar bedraagt, dan komt het verschil duidelijk
naar voren. Een oppervlak van één vierkante kilometer zou jaarlijks io â 12 meter
met het afsiagmateriaal der Kanaalkusten kunnen worden opgehoogd.
De Fransche Ingenieur ,,des Ponts et Chaussées" MARCHAL berekende in 1854,
dat de invloed van Rijn-, Maas- en Scheldesedimenten op de vorming van onze
nieuwe landen minder dan 1/45 van die der zee moest bedragen (zie DE MEY, 127,
1885, blz. 66 en 73). Houdt men vast aan het miljoen m3 zand van den Rijn en telt
men hierbij de enkele miljoenen m3 slib en zand, welke deze rivier tezamen met de
Maas en de Schelde jaarlijks afvoeren (Rijnslib = 2,6 millioen m3, Maasslib = o,6
millioen m3), dan komt men op nog veel hooger bedrag dan DE MEY. Eenige honderden
millioenen m3 zeeslib en zeezand zouden zich dan jaarlijks vermengen met het riviermateriaal en aldus ons lage land doen aangroeien. Een stad als den Haag zou daarmede
ongeveer io m per jaar kunnen worden opgehoogd.
Bovenstaande uiterst ruwe cijfers vereischten natuurlijk een toetsing.
De eerste vraag, welke beantwoord moest worden luidde dus:
10. Bestaat inderdaad een beweging van vaste stoffen door de Hoofden, zoo ja, welke
grootte heeft deze en waarin vindt zij haar oorsprong?
Naast de opvatting, dat het zand met een overwegenden vloed uit het Kanaal
kwam, stond een andere, namelijk die van den Franschen Hydrograaf KELLER (1861),
die uitging van een overwegenden ebstroom bij de Rijn- en Maasmonden. Deze naar het
zuidwesten gedachte drift zou veroorzaakt worden door het Noordgetij, komende van
Schotland, terwijl het Rijn- en Maaszand de Vlaamsche banken zou hebben gevormd.
De ingenieur ,,des Ponts et Chaussées" A. PLOCQ, die hierop verder doorging,
nam in 1863 als plausibel aan, dat ter hoogte van de Vlaamsche banken een soort
ontmoeting plaats vond van een drift uit het Kanaal en een van het Noorden en dat
zich daardoor de aanwezigheid dezer banken liet verklaren. Men behoefde daarbij
volgens hem niet speciaal te denken aan een accumulatie van uitsluitend Rijn- of
Maaszand, doch eerder aan een opeeuhooping van al het materiaal, dat de ,,gain de
flot" uit het Kanaal en de ,,gain de jusant" uit de Noordzee zouden kunnen aanvoeren.
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Een tweede vraag was alzoo:
2° . Bevat de theorie van KELLER of die van PLOCQ eenige juistheid, zoo neen, door
welke oorzaken en voor welk gedeelte vervolgt dan de zandstroom uit de Hoofden
zijn weg over het gebied der Vlaamsche banken en verder noordwaarts? Wordt
op dezen weg nog zand opgenomen of achtergelaten?
De Nederlandsche geoloog EuG. DuBoIs, die zich in 1911 uitsprak voor een
strandwal beginnende bij Calais, schreef in 1915: ,,Aldus heeft zich ongetwijfeld ook
de tegenwoordige kust van Nederland gevormd uit zand, dat zich door de heen en weergaande getijstroomingen, doch met een overwegende beweging uit het zuid-westen,
achter de vaste punten van Texel en Calais heeft afgezet, tot een kustwal of ,,Nehrung"
eerst, waarop zich dan allengs een duinketen verhief". Deze door P. TESCH in
diens bekende ,,Duinstudies" verder uitgewerkte theorie vond in wijden kring weerklank. Terecht werd in deze ,,Duinstudies" duidelijk gemaakt, welk een subtiele
kust wij bezitten, voor welker instandhouding men waakzaam dient te zijn.
Volgens deze theorie zou ook de Doversche Zeestraat nog betrekkelijk jong zijn,
namelijk slechts + 5000 jaar (TESCH 182, 1935). Volgens F. J. FABER: ,,naar een
gemiddelde schatting 4000 jaar" (64, 1933). De uitschuring van de nog zoo kort geleden
gevormde zeestraat zou nog steeds doorgaan.
Volgens den archeoloog J. H. HOLWERDA (86, 1930) zou uit de oude geschriften
blijken, dat een eiland in de zeeëngte had gelegen en dat de Romeinen over breede
waddenzoomen of zandvlakten waren getrokken, en daar deze wadden en dit eiland
thans niet meer voorkomen, zou dit eveneens op een groote recente verandering wijzen,
welke onze kust op zeer nadeelige wijze beïnvloed zou hebben. Sommigen meenden
zelfs een veronderstelde wijziging van het klimaat van ons land in verband te moeten
brengen met de zoogenaamde ,,opening" van het Nauw van Calais.
HALLEZ (1899) en DANGEARD (1928) meenden dat de stroomen in de Hoofden
uitkolkingen in den rotsbodem zouden kunnen veroorzaken. Zij grondden hun vermoeden op het feit, dat zij op sommige plaatsen een grootere diepte vonden dan
op de kaarten stond aangegeven.
De derde vraag, welke onderzocht moest worden was derhalve:
3° . Schuurt het gebied tusschen de Hoofden nog steeds uit? Zoo ja, met welk bedrag?
Bestaat er reden om aan te nemen, dat dit vroeger heviger geschiedde en was in
Romeinschen tijd de zeeëngte nagenoeg afgesloten door een eiland en wadzoomen?
Deze vraag sloot feitelijk in zich, dat door ons een zoo zuiver mogelijk gelood
profiel van de zeeëngte zou moeten worden verkregen, teneinde nakomende geslachten
in staat te stellen de grootte eener uitschuring nauwkeurig te kunnen vaststellen.
Vraag 3, die gedeeltelijk op het gebied der geschiedenis voerde, diende natuurlijk
te worden gevolgd door:
4° . Welke mogelijkheden eener verandering in ons getijregime zijn thans nog aanwezig
en welke gevolgen moet men daarvan voor een eenigszins verre toekomst verwachten
voor onze kusten? Is reeds uit peilschaal- of stroomwaarnemingen een geringe wijziging
merkbaar?
Door sommigen werd reeds geopperd, dat een zekere vergrooting van den getijamplitude te Vlissingen aan de verruiming van het Nauw van Calais te wijten zou zijn.
Bovenstaande vragen werden nog aangevuld met vraagpunten van meer bijzonderen
aard. Bodemstroomen en zandverplaatsingen, zooals die door ons sinds eenige jaren
worden onderzocht, waren, voor zoover bekend, in het buitenland nog nimmer gemeten
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en allerlei min of meer uit de lucht gegrepen veronderstellingen over het verband
tusschen stroomsnelheid en verplaatsing van vaste stoffen dienden daarom ook voor
de Hoofden te worden nagegaan. De mogelijkheid bestond, dat de stroomen in het
Kanaal een andere verdeeling in verticalen zin bezaten, dan wij ten onzent gewend
waren en dat de bodemstroomen er krachtiger waren, dan men oppervlakkig uit de
ter beschikking staande getijboeken zou kunnen afleiden.
Dr. J. N. CARRUTHERS van de Britsche Visscherij-inspectie, die sinds 1926 in
een punt op 10 m beneden de oppervlakte doorloopende stroomsnelheidswaarnemingen
laat verrichten door de bemanning van het lichtschip Varne, wijdt in zijn laatste
publicatie (21, 1934) een afzonderlijk hoofdstuk aan dit probleem, waarbij de noodzakelijkheid van een onderzoek naar de bodemstroomen tusschen de Hoofden wordt
betoogd. Dr. BORLEY, (12, 1923) eveneens van de Britsche Visscherij-inspectie, nam aan,
dat de huidige stroomen vrij groote steenen zouden kunnen verplaatsen.
De vijfde vraag was daarom:
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Welke bodemstroomen komen in de Hoofden voor? Is de stroomverdeeling in een
verticaal normaal of abnormaal? Moeten de bodemstroomen in staat worden geacht
vrij groote steenen te kunnen verplaatsen?

Hiermede hield ook de vraag aangaande het totale vermogen van de zeeëngte
verband. Dit vermogen te kennen is van belang voor de visscherij in de Noordzee.
CARRUTHERS heeft, uitgaande van de meetcijfers bij het Varne-vuurschip, in 1935
berekend, dat de totale jaarlijksche drift door de Hoofden gesteld moest worden op
2700 milliard m3. Onze metingen zouden dit cijfer, dat gebaseerd is op de metingen
in slechts één enkel meetpunt op i o m beneden de oppervlakte, zonder veel moeite
kunnen toetsen en de zesde vraag, welke beantwoord zou kunnen worden, was alzoo:
6°. Welk vermogen bezit de zeestraat in normale en abnormale omstandigheden en welk
vloed- of ebsurplus?
Tevens zou daarbij de vraag kunnen worden bezien:
.
Welk
verband bestaat er tusschen het verticaal en het horizontaal getij, en zijn de
7°
door ons voor de benedenrivieren en zeegaten afgeleide formules ook voor het gebied
van de Hoofden geldig?
Weliswaar hebben vooral de Duitsche en Engelsche geleerden het getij in het
Kanaal en in de Noordzee aan berekeningen onderworpen, doch dit geschiedde met
formules, welke door ons nog niet werden getoetst.
In afwijking van wat de bekende deskundige VAN DER STOK (174, 1905) en anderen
aangaande den invloed eener denkbeeldige afsluiting van de zeeëngte op onze kusten
hebben beweerd, namelijk dat deze afsluiting nauwelijks te bemerken zou zijn, moet
â priori worden aangenomen, dat elke profielsverandering der zeeëngte wel degelijk
invloed zou uitoefenen op het getij langs onze kusten. Ook zouden betrekkelijk geringe
wijzigingen in de diepteverdeeling der Noordzee - deze is verhoudingsgewijs dunner
dan het papier, waarop zij gewoonlijk in atlassen of op zeekaarten wordt geteekend gevolgen hebben, welke voor onze getijden van groot belang zouden kunnen zijn.
Het schijnt noodig, dat door ons eenige aandacht aan de getijden in den zuidelijken
inham der Noordzee - van ouds genaamd de ,,Vlakke Zee" - wordt gewijd en dat
de ingewikkelde berekeningen van de ,,Deutsche Seewarte", het ,,Tidal Institute"
te Liverpool en van enkele Oostenrijksche, Skandinavische en Finsche geleerden
met behulp van waarnemingen, nader worden onderzocht.
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Nog andere vragen waren:
8°. Is de Vlakke Zee, zooals TUTEIN NOLTHENIUS (189, 1913) vermoedt, nog steeds
een ,,zee in wording"? Zijn de banken in de zuidelijke Noordzee ontstaan onder
invloed van de tegenwoordige stroomen, of bezitten zij oude vaste kernen? Veranderen
zij merkbaar in ligging en grootte?
9° . Welke steenen en zanden komen in de zuidelijke Noordzee voor en valt hieruit iets
af te leiden omtrent de geologische wording van dit gebied of omtrent de herkomst
dezer stoffen?
10° .

Valt uit het voorkomen van bepaalde schelpdieren of andere levende wezens iets te
leeren omtrent den invloed van den driftstroom uit het Kanaal?

De beide laatste vragen vielen buiten ons kader. Zij werden bestudeerd door de
geologen TESCH, REINHOLD en BAAX (, 1936) en door de biologen Kipp en HUMMELINK,
die daarvoor eenigen tijd op de ,,Oceaan" doorbrachten. Vraag 7 moest wegens
gebrek aan tijd onbeantwoord blijven.
Aan het slot werden eenige ,,beschouwingen" gegeven, waarbij de vraagstukken
in iets algemeener verband en voornamelijk in het belang der Nederlandsche kust
werden bezien. Hierbij werden eenige nieuwe ideeën naar voren gebracht.

Wat de benamingen betreft, heb ik gemeend in het algemeen de Nederlandsche
of Vlaamsche te moeten aanhouden. Het betreft hier een grensgebied, waar het
Fransche taaleigen het Nederlandsche ontmoette en waar ook de Engelschen hun
invloed hebben doen gelden. De topografische benamingen, zoowel te land als ter zee
zijn echter overwegend Nederlandsch tot ongeveer Gris Nez (Zwartenes) en komen ook
verder zuidelijk nog veelvuldig voor. De betrekkelijk nog jonge Vlaamsche stad Kâles
werd in het Fransch natuurlijk Calais genoemd, doch heet bij het Vlaamsch sprekend
deel der bevolking in België en Frankrijk nog steeds Kâles (met klemtoon op de eerste
lettergreep), evenals Duinkerken, Nieuwpoort of Grevelingen er ook volgens de
oorspronkelijke uitspraak worden genoemd. Het leek mij onjuist de verfranschte
benamingen voor deze laatsten aan te houden.
De weinig gebruikte naam ,,de Hoofden" wordt door de Duitschers misbruikt
voor de ,,Vlakke Zee" d. i. de ondiepe bocht der Noordzee tusschen Holland en Engeland. De Engelschen noemen de Vlakke Zee wel de ,,Southern Bight", of ,,Dutch
flats", en vroeger ook wel de ,,Lowland sea".
Een woord van dank moge hier worden uitgesproken jegens de Fransche, Engelsche
en Belgische autoriteiten, die het onderzoek toestonden en vergemakkelijkten. Specialen
dank is verschuldigd aan M. VILAIN, hoofdingenieur der Fransche Hydrografie,
die toevallig met zijn vloot bezig was met een herkarteering der Noord-Fransche
kustwateren, aan de Hoofdingenieurs der ,,Ponts et Chaussées", M. OUTREY te
Boulogne en M. BROQUAIRE te Duinkerken, die waardevolle gegevens en een oud
dossier ter bestudeering afstonden; aan den Commandant der Marine M. MARTEL te
Duinkerken, die op welwillende wijze het sein-materiaal op Kaap Gris-Nez ter beschikking stelde en aan den hydrograaf, den heer J. LAUWERS te Oostende. Niet het minst
is dank verschuldigd aan de Britsche autoriteiten te Londen, Dover en Lowestoft,
onder wie admiraal EDGELL en Dr. CARRUTHERS vooral genoemd mogen worden
als degenen, die veel hebben bijgedragen tot een welslagen der onderzoekingen.
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HOOFDSTUK I.
DE METINGEN VAN DE ,,OCEAAN" VERGELEKEN MET
EENIGE BUITENLAND SCHE.
§ i. BUITENLANDSCHE ONDERZOEKINGEN.

Alvorens op de metingen in de Hoofden en op de daarbij verkregen uitkomsten
dieper in te gaan, schijnt het noodig een afzonderlijk hoofdstuk te wijden aan de door
ons nagestreefde algemeene doeleinden en deze te vergelijken met eenige buitenlandsche.
Sinds vele jaren is men vooral in Engeland, Duitschiand en de Skandinavische
landen bezig met het verrichten van stroommetingen en zeebodemonderzoek, terwijl de
daarbij verkregen gegevens een groote staf van geleerden bezig houden. Deze onderzoekingen geschieden hoofdzakelijk voor navigatie- en visscherijdoeleinden.
De Britsche hydrografie laat bijvoorbeeld met een gedeelte harer opnemingsvloot 25 uurs-stroommetingen verrichten in hare wateren, waarbij de grenzen van
het te beschouwen gebied zoo ruim worden genomen, dat het grootste deel der Noordzee daarin wordt begrepen. Op verzoek verleende ook de ,,Oceaan" hieraan haar
medewerking in den vorm van het meten der stroomen op enkele punten, ongeveer
25 km uit onze kust.
Vele Duitsche metingen hebben hetzelfde karakter. Zij werden hoofdzakelijk
verricht in de Duitsche Bocht en in de Duitsche zeegaten, doch ook in het Kanaal en
in andere wateren.
In onderlinge samenwerking werd door Duitschland, Denemarken, Zweden en
Finland in 1931 in het Kattegat gemeten. (p, 1933).
Naast deze stroommetingen staan bodemonderzoekingen, welke door BORLEY
(12, 1923), PRATJE (141, 1931) en VAN MIERLO (128, 1899) werden beschreven. De
bodem van het Kanaal werd grondig onderzocht met de ,,Pourquoi Pas?" en be1928).
schreven door L. DANGEARD
Voorts kunnen worden genoemd de zoogenaamde drift-stroommetingen (of
,,flesschenpost"). Deze werden in den laatsten tijd vooral verricht door het Engelsche
,,Department of Agriculture and Fisheries".
Voor de buitenlandsche publicaties kan worden verwezen naar de uitgaven van
het ,,Institut für Meereskunde", van de ,,Deutsche Seewarte", van het ,,Ministry of
Agriculture and Fisheries" en van het ,,Tidal Institute" te Liverpool, zoomede naar
de tijdschriften ,,Annalen der Elydrographie" (Hamburg), ,,Hydrographic Review"
(Monaco), ,,Journal du Conseil International" (Kopenhagen) en ,,Recherches hydrographiques" (Parijs).
Een enorme literatuur is ten slotte beschikbaar over kusten en kustaantastingen.
Voor ons is hierbij vooral van belang het onlangs verschenen werk van ABEL BRIQUET
(16, 1931) waarin de resultaten van een zeer omvangrijk onderzoek der Noord-Fransche
en Belgische kusten worden weergegeven en wel op zoodanige wijze, dat een nieuw
licht wordt geworpen op eene als logisch verklaarbaar uiteengezette ontwikkeling
dezer kusten.
Als van bijzonder belang kan worden genoemd de studie van de ,,Beach Erosion
Gommittee" betreffende de zandverplaatsingen langs de kust bezuiden Nieuw York,
een kust die veel overeenkomst vertoont met de onze. Overige buitenlandsche onderzoekingen zullen voorts in den loop van het onderhavige verslag nog aan de orde
komen.
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§ 2. HET DOEL DER ONDERZOEKINGEN MET DE ,,OCEAAN".

Dit doel kan het best worden omschreven als een samenvatting van de doeleinden,
die bij de in de vorige paragraaf beschreven onderzoekingen hebben voorgezeten.
Een Vrij belangrijke achterstand moest hierbij worden ingehaald. Evenwel wordt
door ons thans een stap verder gedaan, door behalve het stroom- en bodemonderzoek
ook de zandtransportmetingen in de waarnemingen op te nemen.
De buitenlandsche waarnemingen bemoeien zich namelijk, in tegenstelling met
de onze, niet op direkte wijze met de bodemaantastingen. Hoofdzakelijk worden de
driften of reststroomen, alsook de temperatuur- en zoutgehalteverschillen nagegaan,
terwijl dienaangaande beschouwingen worden gehouden en het verband tusschen
wind en drift, tusschen het horizontaal- en het verticaal getij en tusschen temperatuur
en stroomverdeeling, enz. wordt opgespoord. Nabij den bodem wordt daarbij niet
gemeten; nagenoeg steeds blijft men bij het meten der stroomen meerdere meters
daarvan verwijderd.
Teneinde de bodemaantastingen op direkte wijze te kunnen onderzoeken is het
noodig de stroomen tot in de onmiddellijke nabijheid van den bodem te leeren kennen
en tevens de zandverplaatsingen te meten. Ook de bodem zelf moet daarbij aan een
nauwgezet onderzoek worden onderworpen en aldus ontstaat een uitgebreid programma, dat echter logisch en economisch is, omdat, indien men 13 of 25 uren achter
elkaar voor anker ligt en elk half uur stroomwaarnemingen laat verrichten, men
tevens gemakkelijk zandtransportmetingen kan laten verrichten en ook de bodemstroomen genoteerd kunnen worden. Voorts kunnen de bodemvormen en de bodemgesteldheden worden bestudeerd en kunnen registreerende getij- en stroommeters
worden uitgezet, terwijl tenslotte steenen en zandmonsters voor de geologen of dieren
en planten voor de biologen kunnen worden verzameld. Vooral is dit gemakkelijk,
indien, zooals op de ,,Oceaan" het geval is, zich een motorvlet aan boord bevindt,
waarmede de omgeving van het meetpunt kan worden afgezocht.
Het doel van de onderzoekingen met de ,,Oceaan" is dus feitelijk het mechanisme
van de water- en zandbeweging voor onze kusten en in onze zeegaten grondig te
leeren kennen. Een door den hoofdingenieur-directeur van den Belgischen Waterstaat,
tevens voorzitter der Belgische Ingenieursvereeniging Tobie Glaes in zijn aanval op
VAN MIERLO'S ,,Mécanisme des Alluvions" (1926) geuite bewering, dat de tijd
nog niet rijp zou zijn voor een onderzoek naar de zandverplaatsingen, kan natuurlijk niet worden aanvaard. 1) Al spreekt het vanzelf, dat deze tak van wetenschap
niet in een handomdraai kan worden vervolmaakt, zoo is het toch noodig dat er althans
een begin mee wordt gemaakt. Feitelijk is het beschamend, dat men anno 1927 nog
te hooren moet krijgen - grootendeels terecht - dat ,,behalve in enkele zeer grove
1)
Enkele zinnen uit het twistgeschrijf tusschen VAN MIERLO en TOBIE CLAES in Annales
de l'Ass. des Ing. sortis de l'Université de Gand in 1926/1927:
VAN MIERLO: ,,Mécanisme des Alluvions": ,,Des efforts ingénieux, énergiques et persévérants
ont été entrepris pour lutter contre les alluvions; seulement II manquait souvent Ja connaissance
des éléments qui pouvaient influer sur le régime des alluvions et c'est â l'étude de ces questions
que j'ai consacré une partie du temps oi je pouvais proceder â des mesurages".
TOBIE CLAES: ,,L'auteur n'a rien établi de ce qu'il a avancé. A priori on peut dire, qu'il
est prématuré de vouloir aujourd'hui s'attacher - avec d'aussi faibles moyens surtout - â Ja
recherche du Mécanisme des Alluvions".
VAN MIERLO: ,,Ce sont les alluvions qui gênent. Ce n'est donc qu'en étudiant le mécanisme
des alluvions qu'on pourra trouver le moyen d'améliorer la situation".
TOBIE CLAES: ,,Or, ce que je veux, ce sont des faits; attachez vous aux faits, monsieur!
(Dickens). Les ingénieurs hollandais du Waterstaat (sont) évidemment aussi ignorants du vrai
Mécanisme des Alluvions que leurs collègues belges des Ponts et Chaussées".
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trekken nog vrijwel niets van het algemeen mechanisme van stroomen bekend is"
(T0BIE CLAES, blz. 346).
Bij het omstreeks 1931 door den Rijkswaterstaat begonnen onderzoek is tot
nog toe niet gebleken, dat de zandverplaatsingsvraagstukken, al spelen zij zich ook bij
den bodem, dus buiten het direkt bereik van het oog af, ontoegankelijk zouden zijn
voor studie en onderzoek in natura, of dat het te voorbarig zou zijn daarmede ,,reeds
thans" te willen aanvangen. Integendeel, men moet zich er over verwonderen, dat
niet reeds veel eerder met een onderzoek der zandproblemen is begonnen.
Laboratoria, waarin havens e. d. kunnen worden nagebootst, kunnen problemen
nader tot een bevredigende oplossing brengen, het bezwaar ervan is echter, dat zij
nimmer geheel met de werkelijkheid kunnen overeenstemmen. Wil men het grootst
mogelijke voordeel trekken van dergelijke laboratoria, dan moet een onderzoek in
natura ter toetsing en aanvulling, daarmede hand in hand gaan. Laat men dit achterwege en gaat men slechts af op uitspraken ,,ex cathedra" of ,,ex laboratorio", dan
zal men op teleurstellingen moeten blijven rekenen.
Een belangrijk geluid werd vernomen uit Rusland tijdens het in 1935 te Brussel
gehouden Internationaal Scheepvaartcongres. De noodzakelijkheid van een uitgebreid
onderzoek in natura, door den vertegenwoordiger der U. S. S. R. met hydrogeologie
aangeduid, werd hierbij naar voren gebracht, terwijl tevens werd medegedeeld, dat
hiermede in Rusland reeds op groote schaal was begonnen 1).
§ 3. WIJZE VAN ONDERZOEK.

Het getijmechanisme kan beschouwd worden als een wisselwerking van het verticaal en het horizontaal getij, waarbij het laatste de zand- en slibverplaatsingen veroorzaakt. Naast de getijbeweging staan andere oorzakelijke krachten als verschillen in
luchtdruk en soortelijk-gewicht en niet te vergeten de golfslag.
Het is niet mogelijk alles met onze stroom- en zandmeettoestellen op direkte
wijze na te gaan. Bij de krachtigste stormen kan niet worden gemeten en ook is
het niet doenlijk de alleronderste lagen aan een exact onderzoek te onderwerpen.
Daarom moet niet worden gemeend, dat de direkte metingen met de ,,Oceaan" de
eenige zijn, waarmede rekening moet worden gehouden om de werkelijkheid nabij
den bodem te leeren kennen.
Het onderzoek dient steeds de volgende geledingen te vertoonen, wil het aanspraak
kunnen maken op een zoo groot mogelijke grondigheid.
A. Direkte metingen met instrumenten voor stroom-, zandtransport- en bodemonderzoek, zooals op de ,,Oceaan" plaats vinden 2).
Men bereikt hiermede het normale geval, zooals dit voor ongeveer 90 % in
werkelijkheid voorkomt. De op deze wijze verkregen meetgegevens zijn zeer nauwkeurig en gedetailleerd, doch zij hebben het nadeel, dat zij slechts betrekking hebben
op tamelijk goed weer en op een korte meetperiode. Met de bij zeegang zeer
vast liggende ,,Oceaan" kunnen nog metingen worden verricht bij windsnelheden
van 15 â 20 m/sec. (Beaufortschaal 8 â 1o), hetgeen dus niet zoo heel ver meer afstaat
V. E. LIAKNITSKY. XVIe Int. Scheepvaart Congres, nr. 74/1935. Zie ook: GLUSHKOFF
and LIAKNITSKY. Instructions on the organisation and performance of work in connection with
harbour surveys. ± 1000 blz. 1930/32.
Indien niet voor de gewone inspectiedoeleinden gebruikt, worden tegenwoordig ook
de directievaartuigen van den Waterstaat voor metingen in de Benedenrivieren en in de
Waddenzee gebruikt.
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van de uiterst voorkomende gevallen (Beaufort 12 is maximum windsterkte). Evenwel
blijft het bezwaar, dat tijdens deze uitersten niet regelmatig kan worden gemeten.
B. Metingen met registreerende toestellen. Hiermede zijn lange reeksen gegevens
te verkrijgen, waarin tevens uitersten zijn opgenomen. Het bezwaar dezer metingen
is, dat zij slechts voor één enkel punt gelden. Werkt de methode A in lengte-, hoogteen breedte-richtingen en in een korten tijd van 13 of 25 uur, de methode B werkt
alleen in de tijdrichting. Beide vullen elkaar dus aan.
Om een voorbeeld te noemen hoe noodig en nuttig deze onderlinge aanvulling is,
diene het volgende: Voor de Hoofden waren twee reeksen metingen beschikbaar
t. w. de peilschaalwaarnemingen te Dover, Boulogne, Calais en de stroommetingen
bij het lichtschip Varne. Nagegaan kon nu worden welk verband er bestond tusschen
beide reeksen waarnemingen, zoodat de zoogenaamde reductiefactor van de Hoofden
kon worden bepaald. Hiermede konden al onze metingen herleid worden tot een
normaal geval en dus onderling worden vergeleken, terwijl ook de uitersten konden
worden nagegaan.
G. Loodingen. Uit de op regelmatige tijden verrichte loodingen ziet men de
gevolgen van de met de meetwijzen A of B waargenomen stroomen en zandverplaatsingen. Het bezwaar, dat men niet in de onderste 10 cm kan meten, wordt door het
regelmatig boden grootendeels ondervangen. De bodem heeft dikwijls een ribbelvorm
en een onderzoek naar de stroomen en zandverplaatsingen in deze onderste lagen is
feitelijk laboratoriumwerk. Wel kunnen de ribbelvormen zelf in de natuur bij de
meetwijze A goed worden nagegaan met een ,,ribbelmeter", doch de uiterst samengestelde zand- en stroombeweging in de onmiddellijke nabijheid van deze ribbels
blijft buiten ons bereik. In de laboratoria van Zürich en Delft wordt hieraan reeds
de noodige aandacht besteed.
De onder A en B genoemde metingen kunnen dus slechts vergelijkende, geen
absolute gegevens verschaffen. De metingen C kunnen dit laatste wel, vandaar
de noodzakelijkheid van regelmatig boden als hulp voor het onderzoek.
D. De zoogenaamde ,,film". Hieronder wordt verstaan een reeks oude en nieuwere loodingskaarten vanaf den tijd, dat met loodingen werd begonnen. Deze kaarten
dienen op één schaal en op één peil, liefst den middenstand der zee, herleid te zijn.
Omvatten de waarnemingen volgens de meetwijze A tijdsruimten van slechts 13 of
25 uren en die van B en C mogelijk eenige jaren, die der ,,film" beslaan gewoonlijk
een tij dsruimte van meer dan een eeuw. Alle langzame veranderingen van den bodem,
welke bij de metingen A, B of C aan de aandacht zouden ontsnappen, staan op de
,,film" aangegeven.
Het maken van een dergelijke ,,film" is een moeizaam werk; is zij echter eenmaal
tot op heden bijgewerkt, dan is verdere bijhouding betrekkelijk gemakkelijk, terwijl
de bruikbaarheid ervan met de jaren, d. w. z. met het aantal erin opgenomen kaarten,
moet toenemen. Zonder de ,,film" komt men niet voldoende op de hoogte van het
karakter en de gewoonten der geulen en banken, omdat de tijd, welke een ingenieur
op een bepaalde standplaats doorbrengt, hoogstens ± 10 jaren, te kort is om deze
veranderingen in een behoorlijk grooter verband te zien. In het algemeen moet men
den tijd van ruim 100 jaren, gedurende welke onze zeegaten nauwkeurig zijn opgenomen,
zelfs nog als te kort beschouwen om de periodieke of aperiodieke gewoonten bij de
geulen- en bankenverplaatsing afdoende te leeren kennen.
Boringen verlengen den tijdas tot in het geologisch verleden. Ook deze zijn in
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vele gevallen onmisbaar om zich een goed inzicht te vormen in de huidige werkingen
der natuur.
§ 4. EENIGE PRACTISCHE ONDERWERPEN.

Achter het theoretische doel van het kennen van het volledig getij- en zandbewegingsmechanisme staat natuurlijk het practische doel om meer economische en
meer bevredigende werken te kunnen maken.
Onkunde is onbevredigend en vooral in de ,,natte" waterbouwkunde duur.
Reeds eenige percenten der aanlegkosten van havens of verbeteringskosten van rivieren
vertegenwoordigen groote bedragen.
,,Parmi les diverses branches de l'art de l'ingénieur, ii en est peu qui aient réservé
des mécomptes aussi nombreux et aussi considérables que les travaux maritimes"
schrijft VAN MIERLO in zijn ,,Mécanisme des alluvions" en soortgelijke gezegden vindt
men in alle talen. Voorkomen is hier beter dan genezen. Een steiger moet niet worden
gebouwd aan een geul, die zich over eenigen tijd kan verplaatsen; noch moet
een haven gemaakt worden aan een bijzonder slib- of zandrijk water, enz. Is dit toch
eenmaal gedaan, dan is verbetering dikwijls uitgesloten of niet dan zeer lastig en
kostbaar.
Een fout, die dikwijls gemaakt wordt is het onderschatten van het brakwatergebied. De verschillen in soortelijk-gewicht van zout en zoet water veroorzaken
stroomen, welke aan oppervlakte en bodem sterk kunnen uiteenloopen, zoodat men
bij een oppervlakkige beschouwing tot geheel verkeerde gevolgtrekkingen kan komen.
Voornamelijk de bodemstroomen zijn van belang, omdat het deze zijn die uitschuring
of wegens hun sterke bezwangering met slib en zand, verondiepingen teweegbrengen 1).
Wat ook gewoonlijk wordt vergeten is, dat sterk slibhoudend water een ander
soortelijk gewicht heeft dan schoon water. Om deze reden kan men eveneens abnormale stroomingen en tevoren weinig vermoede aanslibbingen krijgen. Een ander punt
waar de aandacht op zou kunnen worden gevestigd is, dat een spuikom, gevuld met
zoet water, natuurlijk weinig effect kan hebben op de diephouding van een zoute
buitengeul. Het zware zoute water zal dan bij spuiing de neiging bezitten op den
bodem te blijven liggen, terwijl het zoete water slechts aan de oppervlakte afstroomt.
Een en ander zou met verschillende voorbeelden uit de practijk kunnen worden
gestaafd, doch dit zou te ver voeren.
Waterbouwkundige laboratoria zuen met soortelikgewichts-verschillen zeker
rekening moeten gaan houden, willen zij eenigszins betrouwbare adviezen kunnen
geven voor brakwatergebieden.
Overigens is het moeilijk algemeene regels te geven, daar feitelijk elk geval afzonderlijk moet worden beschouwd. Generaliseeren is voor de natte waterbouwkunde
steeds gevaarlijk.
In nauw verband met de zout- en zoetverschillen staan de zoogenaamde zanden slibstroomen. In het groot beschouwd kan men ten onzent twee van dergelijke
,,stroomen" onderscheiden, namelijk die der bovenrivieren (Rijn en Maas) en die
uit zee. Beide soorten zand zijn gewoonlijk met het bloote oog wel te onderkennen:
de bevolking noemt hen daarom wel ,,zout" en ,,zoet"-zand.
1)

In een haven als die te Pernis (Petroleumhaven) kan de bodemstroom tengevolge van
de verschillen in soortelijk gewicht tot 20 cm/sec. oploopen, terwijl de theoretische komvuilingsstroom tengevolge der getijbeweging slechts maximaal 3 cm/sec. bedraagt.
De verdringingsstroomen kunnen hier dus van meer belang zijn dan de getijstroomen.
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Door de bijzondere geologische gesteldheid is ons land te beschouwen als een
in opbouw zijnd gebied, dat echter met betrekking tot het zeeniveau toch daalde.
Zand en slib kunnen voor een dergelijk gebied zeer gewenschte materialen zijn
voor ophoogingen en aanwassen, doch voor havens en riviermonden zijn zij ongewenscht. De v66r- en nadeelen der aanwezigheid van zee en rivieren, zoowel als
van het door dezen aangevoerde slib en zand werden hier grondig ondervonden en
voortdurend heeft men pogingen moeten aanwenden om de voordeelen zoo groot
mogelijk en de nadeelen zoo klein mogelijk te doen zijn.
Het is van belang de beide zandstroomen nader te beschouwen. Weliswaar staat
het rivierzand in slechts zijdelingsch verband met het te behandelen onderwerp,
doch een geringe uitweiding is hier wel op haar plaats, omdat daarmede kan worden
aangetoond, welke moeilijkheden het zandprobleem voor ons heeft opgeleverd en
welk een verkeerde voorsteffing men had van de zoogenaamde ,,sleepkracht" van
stroomen.
Het probleem vulde de geheele ie eeuw en bestond hierin, dat het rivierzand
de beddingen van de Lek, Waal en Maas ophoogde en daarmede tevens de waterstanden deed rijzen. Vele doorbraken waren hiervan het gevolg. Onbedijkte, wilde
rivieren kunnen zich verplaatsen wanneer de beddingen te hoog worden, doch bedijkte tracht men zoo lang mogelijk in hun beddingen te houden - totdat de natuur
haar rechten eischt en een ramp veroorzaakt. De in 1421 ontstane Biesbosch is
hiervan een voorbeeld. Ongeveer 400 jaren later was deze vrijwel opgevuld met de
Rijn- en Maassedimenten en de waarlijk beangstigende vraag rees dus omstreeks
i800, welke nieuwe catastrophe er stond te gebeuren. Zou de Albiasserwaard als nieuwe
bergplaats voor de afgevoerde zanden moeten worden opgeofferd?
De geheele eerste helft der eeuw ging met wij dloopige verhandelingen over dit
onderwerp verloren. Eerst de tweede helft zag de resultaten dezer overwegingen
in den vorm van nieuwe monden van Waal en Maas naar het lTollandsch Diep.
Gehoopt werd daarbij, dat het nieuwe depôt, het Hollandsch Diep, het rivierzand
voor vele jaren zou kunnen bergen, doch teleurstelling volgde toen bleek, dat de nieuwe
Merwede niet in staat was het zand behoorlijk af te voeren. Dit was omstreeks i 86o, toen
de stoombaggermolen ter rechter tijd haar intrede deed en de practische oplossing
van het zoo moeilijke probleem bracht. Interessant is daarbij op te merken, dat men
aanvankelijk nog zooveel vertrouwen in de transporteerende kracht van de Nieuwe
Merwede bezat, dat men bij de eerste baggerbestekken geen vervoer van den gebaggerden grond noodig achtte. Men redeneerde, dat indien het bodemmateriaal maar los
gewoeld werd, de rivier zelf wel voor het transport zou zorgen en schreef dus voor,
dat de bagger onmiddellijk weer in de rivier mocht worden gestort. Spoedig bleek
dat men op deze wijze niets bereikte en dat de transportkracht eener benedenrivier,
waar eb en vloed elkaar tegenwerken, niet bijzonder groot is. De vloed kan soms
zelfs meer transportkracht bezitten dan de eb.
Het rivierzand levert thans weinig zorgen meer, omdat de baggermolens ruim
in staat zijn de aangevoerde hoeveelheden te verwerken. Zelfs wenschten sommigen,
dat meer rivierzand beschikbaar was, daar het een uitstekend materiaal is voor beton
en voor de ophooging onzer wegen en stadsuitbreidingen. Een oplossing, zooals
men die aanvankelijk nastreefde, namelijk, waarbij het rivierzand tot in zee vervoerd zou
worden door de rivier zelf, is voor ons geval, naar het zich laat aanzien, niet mogelijk.
Een daarvoor omstreeks 1820 geprojecteerde afdamming van alle nevenarmen
als Lek, Dordtsche Kil, Noord en Spui om aan den Rijn één enkelen krachtigen,
onverdeelden mond te geven zou het beoogde doel niet hebben doen bereiken en
zou uit scheepvaartoogpunt bijzonder nadeelig zijn geweest.
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Niet de vordering der waterloopkundige wetenschap bracht hier de redding,
dan wel de stoombaggermolen. Men kan zelfs verder gaan en beweren, dat deze
laatste de oorzaak is geweest waardoor na ± 1870 het hydraulisch onderzoek in de
natuur aanvankelijk slechts geringe vorderingen maakte.
Voor het zeezand, waarvan het aanbod nog steeds de vraag overtreft, worden
jaarlijks in den vorm van baggeringen in onze havens en haventoegangen nog steeds
eenige miljoenen guldens uitgegeven. Voornamelijk in het zuidwesten van ons land
is de invloed van het zeezand en zeeslib groot geweest. Hier ontstonden in betrekkelijk
weinig eeuwen groote eilanden, nadat ook in Vlaanderen uitgestrekte gebieden waren
binnengedijkt. Havens als Brugge, Middelburg, Zierikzee, Goeree, welke eenmaal
aan geschikte getijstroomen lagen, verzandden en de vragen zouden kunnen worden
gesteld: gaat dit proces nog door of is er een evenwicht bereikt? Zijn onze moderne
havens veilig of staat hen op den duur eenzelfde lot te wachten als de bovengenoemde
vroegere zeehavens?
Reeds onmiddellijk kan hiervoor weer worden verwezen naar de groote macht der
baggermolens, waarmede de natuur tegenwoordig in haast elke richting kan worden
gedwongen en waardoor het hoogst onwaarschijnlijk is, dat een onafwendbare, noodlottige verzanding zou kunnen plaats hebben. Evenwel blijft de economie steeds
de factor, die uiteindelijk den toestand beheerscht en die steeds noodzaakt zooveel
mogelijk met de natuur mede te werken en zoo weinig mogelijk daartegen in te gaan.
Het is in het algemeen wel denkbaar, dat een haven of een steiger wordt verlaten,
omdat baggeren te kostbaar zou worden of omdat de natuur elders voordeeiger
kansen zou bieden.
Indien men met groote natuurkrachten, als de getijstroomingen en de daardoor
veroorzaakte zeezand- en zeeslibdrift heeft te doen, krachten, die in staat bleken
het lage deel van ons land zoowel te vormen als te vervormen, spreekt het vanzelf,
dat men deze, zooals van Mierlo terecht schrijft, grondig dient te kennen.
Fig. 2 geeft een overzicht van de gebieden, waar het rivierzand en het zeezand
- het zoogenaamde zoet-zand en zout-zand— in onze benedenrivieren in beweging
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Rivier- en zeezand in onze benedenrivieren.
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verkeeren (VAN VEEN 191, 1933). Het rivierzand komt niet veel verder dan Krimpen,
Puttershoek of Barendrechtsche brug en Moerdijk; het zeezand vindt zijn bovenwaartsche grens bij Schiedam, Spijkenisse, Tien Gemeten. Daartusschen is de van
nature bevoordeelde strook, waar slechts weinig of geen zand in het water aanwezig
is en waar o. a. de havens van Rotterdam worden aangetroffen. Niet algemeen bekend
is, dat het Volkerak een zoutwater-aanvoerende stroom is, die ook zeezand naar het
Haringvliet voert. Havenaanleg in het met slib en zand bezwangerde zeezandgebied
moet steeds als een gevaarlijke onderneming worden beschouwd, hoewel ook in de
overige gebieden soms minder goede resultaten worden verkregen, omdat het slibgevaar zelfs voor het zandarme gebied aanwezig is.
De reden waarom het zeezand in een zoetwaterafvoerende rivier als de Rotterdamsche Waterweg (de afvoer bedraagt niet minder dan 40 % van het Rijnwater,
het Haringvliet voert 50 % af) ver landwaarts kan worden gebracht is als volgt te
verduidelijken.
Fig. 3 geeft den aard der zandbeweging, welke door getijstroomen wordt veroorzaakt, schetsmatig aan. Het zand begint bij een critische beginselsnelheid van
het water a in beweging te komen, komt
,.
weder tot rust wanneer de critische eindb.
t-....
snelheid b bereikt is en beweegt zich
d is ie# sp ôoI e
dus met de eb en vloed heen en weer.
Zc'edv
Het verschil in grootte der geharceerde
Sm ieaiei
oppervlakken geeft de maat en de richting aan, waarin het zand zich uiteindelijk beweegt. In het zeezandgebied overweegt doorgaans het vloedoppervlak.
Fig. 3. Schema der zandbeweging bij getijstroomen.
Niet de totale hoeveelheden stroomend water bepalen de grootte en richting der zandstroomen, doch de stroomen
nabij den bodem. Door de soortelijk-gewicht-verschillen in den mond werkt de
vloed voornamelijk bij den bodem, terwijl de
zee
eb hoofdzakelijk de hoogere lagen gebruikt.
Een oppervlakkig inzicht in de vooral in
Ze' ' et e
het
buitenland
nog niet algemeen bekende
c' p zor / / r I f
en toch zoo belangrijke werking der verschillen
in soortelijk-gewicht verkrijgt men door de
volgende beschouwing. Men denke zich de
getijbeweging tot rust gekomen; het zoete,
Zee
soortelijk lichte water stroomt dan over het
zoute, zwaardere zeewater, dat een wigvormige gedaante aanneemt, naar buiten. Daarbij
treedt in de grenslaag wrijving en menging
e' n
op (fig. .), zoodat een deel van het zoute
Fig. 4. Schematische voorstelling van de
water in den vorm van brakwater naar zee
stroomingen veroorzaakt door verschillen in
soortelijk gewicht in riviermonden.
wordt vervoerd. Voor evenwicht is een zoutwaterstroom uit zee noodig, die ongelukkigerwijze veel zand meevoert. Het zoute
water wordt telkens ververscht, doch het zeezand, dat niet opstijgen kan, blijft in
de rivier achter. Een superpositie van de getijbeweging op dezen stroomingstoestand
verandert aan het bovenomschreven beginsel weinig. De rest-stroomen nabij den
bodem zullen in het brakwatergebied van een riviermond veelal landwaarts gericht zijn.
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Een andere reden, waarom de vloedzandstroom kan overheerschen boven den
ebzandstroom kan zijn gelegen in de hooge maxima der bodemstroomsnelheden
tijdens vloed. Vooral de maxima hebben invloed, omdat het zandtransport evenredig
is met de 40 â 6° macht van de bodernsnelheid.
Het is waarschijnlijk, dat ook de aanzandingen in de monden van rivieren als
de Theems, de Seine, de Gironde, Elbe, enz., door zeezand worden teweeggebracht
en niet door rivierzand. In het algemeen moet de landwaartsche grens van het brakke
water worden beschouwd als de grens van het zeezandgebied, dat voor aanleg van
havens en dergelijke is te mijden. Immers overal waar een druppel zout water kan
komen, kan ook een korrel zeezand en zeker het zeeslib komen.
Voor een algemeen inzicht moge ten slotte nog de opmerking worden gemaakt,
dat aanzanding duidt op een vermindering van den zandstroom, gelijk uitschuring
op een toename daarvan duidt. De afname en de toename der snelheden van het
water nabij den bodem bepalen de grootte der aanzanding of die der uitschuring,
niet de snelheden zelve.
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HOOFDSTUK II.
BEWEGING VAN VASTE STOFFEN IN DE HOOFDEN.
§ . KORTE BESCHRIJVING VAN DE OMSTANDIGHEDEN TIJDENS DE METINGEN.

De metingen omvatten een periode van 2 maanden in 1934 (12 Juni-13 Augustus)
en voorts nog eenige weken van Augustus 1935.
De direkte leiding der metingen berustte veelal bij den ingenieur W. C. ENGELEN.
De weersgesteldheid was over het algemeen goed. Slechts gedurende drie dagen
was de ,,Oceaan" niet in staat te meten, daar op deze dagen stormen voorkwamen
met windsnelheden van over de 20 m per seconde. Overigens bleek de goifsiag in
dit gebied niet bijzonder sterk te zijn, gelijk reeds Caesar indertijd heeft opgemerkt.
De kusten schijnen hiervoor te dicht bij elkaar te liggen. Bij noordelijke winden is
de deining het sterkst, zooals Caesar bij zijn overtocht naar Brittannië eveneens ervoer.
Het zicht was op eenige uitzonderingen na tamelijk slecht. Bij oostelijke winden
heeft men een behoorlijke kans om van den eenen oever naar den anderen te kunnen
zien, dus over een afstand van ruim 33 km, doch dikwijls bedroeg het zicht nog geen
15 km.
Des nachts is het regel, dat de vuren van Gris Nez, Dungeness en Zuid Voorland
over meer dan 35 km kunnen worden waargenomen. Des morgens in de vroegte
en op den laten avond was het gewoonlijk helderder dan midden op den dag.
Wegens den bijna voortdurenden nevel werden moeilijkheden ondervonden
met het bepalen van het profiel Gris Nez—Zuid Voorland. Hoewel dit slechts
4 uren behoefde te vorderen, moest de profielbepaling eenige malen, wegens het
plotseling opkomen van den mist worden afgebroken. Daarbij kwam, dat een dergelijk
breed profiel door ons nog nimmer tevoren bepaald was en dus niet onmiddellijk
de meest juiste methode werd gevolgd. Deze bleek te bestaan in het gebruik maken
van het zoeklicht der Fransche Marine op Kaap Gris Nez. De vizierlijn van den zich
op dit zoeklicht bevindenden kijker werd op den vuurtoren van Zuid Voorland gericht,
terwijl met het zoeklicht seinen werden gegeven. Indien de ,,Oceaan" te ver zuidelijk
afdreef, werden korte lichtseinen gegeven, indien zij te noordelijk kwam lange.
Indien zij precies in de raai voer werd het licht ongestoord uitgezonden. Op deze
wijze bleek het zelfs midden op den dag uitstekend mogelijk de ,,Oceaan" binnen
afwijkingen van + 20 m in de raai te houden. Deze afwijkingen konden worden
geschat in den kijker, daar de breedte van de ,,Oceaan" een bekende grootheid was.
Toen de geheele raai tot op 2 km na was uitgevaren, verdween het zicht plotseling,
zoodat deze laatste rest naderhand afzonderlijk vanaf den Engelschen oever werd
gelood. Nadien was tijdens onze aanwezigheid in het Kanaal de lucht nimmer
doorschijnend genoeg om de meting te herhalen en bepaald noodig was dit ook niet.
Technische moeilijkheden van anderen aard werden feitelijk niet ondervonden.
In de diepste gedeelten van de Hoofden, waar de krachtigste stroomen werden aangetroffen, bleek de Ott-snelheidsmeter nog in staat goede waarnemingen te leveren. Dit
moet echter als een grensprestatie worden beschouwd, daar de draad voor electrische
geleiding een groote kracht van den stroom over een lengte van ± 70 m niet goed kan
verdragen. Tijdens plotseling opkomenden wind werden de oscillatoren van het echotoestel, welke buitenboord en naar het bleek op te slappe wijze gemonteerd waren,
afgerukt. Dit voerde tot eenig tijdverlies. Intusschen kon met de andere waarnemingen
worden voortgegaan.
De grootste moeilijkheid bij dit soort van metingen is het gebrek aan tijd. Op
het programma voor 1934 stonden slechts 2 maanden voor het onderzoek uitge25

trokken, daar de Nederlandsche kust reeds zelf zoovele vraagpunten biedt, dat niet
meer tijd voor de Hoofden beschikbaar kon worden gesteld. En hoewel de hoofdzaken van het regime dezer zeestraat reeds spoedig duidelijk waren, zoo waren de
bijzaken toch niet minder belangwekkend. Er dient natuurlijk een bepaalde grens
gesteld te worden, doch in het algemeen verlaat men een terrein slechts noode, omdat
het jammer is van de reeds vergaarde kennis geen gebruik te maken voor de verdere
oplossing van de vragen, die men op het spoor is gekomen.
De metingen van 1935 hadden een aanvullend en toetsend karakter. Een der
reizen naar de Hoofden had plaats in April onmiddellijk na een stormachtige periode,
teneinde te weten te komen of deze stormen ook iets op den bodem hadden veranderd.
Dit bleek niet het geval te zijn. Het terugkomen van de ,,Oceaan1' naar Dover of Calais
in 1935 kon betrekkelijk eenvoudig geschieden, omdat in dat jaar de mond van de
Schelde werd onderzocht en daarbij tevens het Vlaamsche bankengebied werd verkend.
In het geheel werd in 31 punten de stroom- en zandbeweging bepaald (zie
fig. 5). In het punt A werd gemeten tijdens een dood getij (76 % van het normale
bedrag) en een zwakke wind uit het Zuidwesten. In punt B werd gemeten bij een
tamelijk sterk giertij (i i6 %) en iets krachtiger wind uit het Zuidwesten, enz. In de
aangegeven punten bij Gris Nez en de Varne waren nagenoeg steeds twee de-Vriesmeters uitgelegd. De overige dagen van de meetperiode werden besteed aan bodemonderzoek en karteering.
Fig. 6 geeft een voorbeeld van de meetgrafieken, zooals zij voor elken meetdag
aan boord werden gemaakt. De zwaar getrokken lijn geeft de gemiddelde stroomsnelheid weer gerekend over de geheele verticaal (Vm) de streeplijnen de snelheden
op 0,15 m en 0,50 m boven den bodem en de gestippelde lijnen het zandgehalte
en het zandtransport, zooals deze met den zandgehaltemeter en den zandtransportmeter werden bepaald op gemiddeld o,io m + bodem. Voorts komen er enkele
der verticaalstroomkrommen en de wind- en stroomrozen op voor, terwijl tenslotte
nog gegevens betreffende het zoutgehalte, temperatuur en zeegang zijn aangegeven.
De tot normaal getij gereduceerde gegevens (zie § 13) werden van maanuur
tot maanuur in den staat op blz. 28a verzameld. Met behulp hiervan is het mogelijk
de stroomen vrijwel geheel te reconstrueeren.
§ 6. WAARNEMING VAN DE ZANDBEWEGING.

Zoodra met de onderzoekingen werd begonnen, werd de belangrijkste vraag,
namelijk die omtrent de grootte van de zandbeweging in de Hoofden, het eerst
onderhanden genomen. De metingen geschiedden op dubbele wijze met de twee
verschillende instrumenten welke in hoofdstuk IX worden beschreven (zandvanger
en zandgehaltemeter). Reeds onmiddellijk bleek daarbij, dat er vrijwel geen zand
in het water nabij den bodem of hooger aanwezig was, zelfs niet bij de sterkste
stroomen. Soms werden enkele korrels gevangen, die dan in de meetstaten met
E. K. werden aangeduid, soms ook zeer geringe hoeveelheden uiterst fijn zand
of organische stof.
In de raai Gris Nez (Zwartenes)—Zuid Voorland werd gedurende 18 getijen
op verschillende plaatsen gemeten (zie fig. 7 en 8). Slechts in de onmiddellijke nabijheid van Gris Nez werd daarbij iets meer zand in het water nabij den bodem aangetroffen. Het maximum zandtransport was daar tijdens vloed 0,22 en tijdens eb
0,38 cm3 per minuut en per dm2 op gemiddeld i dm boven den bodem. Rekent
men dat de breedte der zandhoudende laag i000 m en de hoogte daarvan 2 dm was
(deze laatste maat is uit de meting vast te stellen), dan komt men tot de volgende
26
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hoeveelheden: bij vloed 8o 1 per getij of 6o m3 per jaar; bij eb 140 1 per getij of ioo m
per jaar. Deze bedragen zijn natuurlijk practisch van geen beteekenis.
Dat hier tot een eb-overschot werd gekomen is waarschijnlijk geen toevalligheid,
doch een gevolg van den invloed der kaap Gris Nez. Er werd namelijk iets ten Noordwesten dezer kaap gemeten, zoodat de vloedstroom dit meetpunt slechts matig kon
bereiken, terwijl de ebstroom juist bijzonder krachtig werd gevoeld. Daar voorts
op de flank van de ,,Banc â la ligne" (een zandbank) werd gemeten, is het verklaarbaar, dat in dit meetpunt eenig in het water zwevend zand werd gevonden.
Gemeend wordt, dat indien iets meer recht voor de Kaap was gemeten in het
geheel geen zand in het water zou zijn aangetroffen.
Neemt men het gemiddelde van alle zandtransporthoeveelheden, welke in de
raai werden gemeten, dan vindt men 3.4 cm3/dm2 tijdens een gemiddeld vloedgetij en 2.0 cm3/dm2 tijdens een gemiddeld ebgetij (gemeten op 0.10 m + bodem).
Hierbij de metingen met den gehaltemeter mede in acht nemend, valt daaruit af te
leiden, dat door het geheele profiel der Hoofden ongeveer 21/4 m3 zand tijdens een vloedgetij
en 11/4 m3 tijdens een ebgetij stroomt, of per jaar resp. 1600 m3 en 1000 m3. Dejaarlijksc/ze
zandstroom in de Hoofden bedraagt volgens onze metingen dus ongeveer 600 m3. Zand kan
men dit uiterst fijne en gedeeltelijk zelfs organisch materiaal echter nauwelijks noemen.
Tijdens een der stormachtige dagen was in punt D op 0.10 m + bodem,
waar anders een zandtransport van 0.05 cm3/dm2 /min. werd gemeten, het tienvoudige aanwezig. Dit toch nog zeer fijn materiaal werd bij de bovenstaande
becijfering niet meegeteld, daar slecht bij vloedstroom kon worden gemeten.
In de fig. 7 en 8 werden de uiterst geringe hoeveelheden zandtransport
weggelaten. Men kan deze verwaarloozen en als algemeene regel aannemen:
Slechts waar eenig zand op den bodem aanwezig was, kon zand in het water worden
waargenomen. Deze regel werd reeds tevoren, naar aanleiding van metingen met de
,,Oceaan" in het zeegat van het Viie, waar gedeelten van den bodem met steenen
zijn bedekt, vermoed en door de nieuwe metingen thans bevestigd.
Op de zandbank Varne werd een tamelijk groote zandbeweging aangetroffen,
hetgeen, in verband met de korreigrootte van het zand dezer bank en de heerschende
snelheden, niet te verwonderen viel. Deze zandbeweging was in verhouding tot die,
welke wij nabij onze eigen kusten aantreffen, geheel normaal. Het verplaatste zand
zal echter niet verder komen dan de grenzen van de Varne zelf, zooals nader zal worden
duidelijk gemaakt. Op de Ridge (Vrouwenzand) en de Bassure de Baas, eveneens zandbanken, werd niet gemeten, daar de omstandigheden hier gelijk zijn aan die op de Varne.
Bij Calais werd gemeten in de ebgeul, zoowel als in de vloedgeul. Men onderkent
deze geulen oogenblikkeiijk aan de ,,paraboolduin"-vormen. Het meetpunt IJ ligt in
de ebschaar, welke open is voor de ebstroomen, het meetpunt Z in de vloedschaar,
welke open is voor de vloedstroomen. Reeds vooraf kon op grond van ervaring worden
vermoed, dat in de ebgeul het ebtransport en in de vloedgeul het vloedtransport zou
overheerschen. Inderdaad blijkt dit het geval, zooals uit de figuren 7 en 8 valt af te
leiden. Er is hier een matig sterke aanvoer uit het noordoosten door de ebschaar en
een afvoer naar het Noordoosten door de vloedschaar. De eerstgenoemde aanvoer
veroorzaakt moeilijkheden, doordat de zuidwestpunt van de ebparabool er steeds
verder naar het Zuidwesten door wordt verplaatst en de haven van Calais (Kâles)
hierdoor dreigt af te sluiten. (Zie ook § 29).
Overigens mag uit de twee enkele metingen IJ en Z niet worden afgeleid, dat
de totale zandbeweging voor een strook van 6 km onder de kust bij Calais bij vloed
grooter is dan bij eb. Waarschijnlijk voert de ebgeul ongeveer evenveel zand naar het
Zuidwesten als de vloedgeul naar het Noordoosten (zie hiervoor ook hoofdstuk VI).
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De bij Calais waargenomen zandhoeveelheden zijn ten opzichte van die in onze eigen
geulen betrekkelijk gering.
Op de figuren 7 en 8 zijn behalve de maximum-zandtransporthoeveelheden ook
de maximumstroomen aangegeven, zooals zij bij normale getijen voorkomen en wel:
a. voor de oppervlakte, b. voor het gemiddelde der geheele verticaal, c. voor den bodem
(0.15 m + bodem). In verband met hetgeen door sommigen wel is aangenomen,
namelijk dat de stroomen op grootere diepte ongeveer even groot zijn als aan de
oppervlakte, moet er sterk den nadruk op worden gelegd, dat dit geenszins het
geval is. Oppervlaktestroomen of gemiddelde stroomen mogen zeker niet worden
betrokken op den bodem, zoodat beweringen als: ,,stroomen van 3 knoopen (i .50 m/sec.)
kunnen steenen van een vuistgrootte meesleepen" e.d. verwerpelijk zijn, indien men
met die stroomen slechts de oppervlaktesnelheden bedoelt of stroomen wier hoogte
ten opzichte van den bodem niet juist is vastgesteld. Op hetgeen bodemstroomen
wel kunnen doen zal nader in § 12 worden teruggekomen.
De algemeene conclusie, welke, hoewel negatief, toch belangrijk is, luidt alzoo:
In de Hoofden kon tijdens de metingen van 1934135 vrijwel geen zandbeweging worden
waargenomen. Deze conclusie, die berust op ongeveer 900 ?neetcijfers, geldt uitsluitend
voor de eigenlijke zeeëngte en niet voor de gebieden, welke verder ten noorden van de Hoofden liggen, noch voor de zandbanken nabij de Hoofden.
De tot nog toe gangbare opvatting van een enorme zandbeweging door de Hoofden,
welke door vele geslachten algemeen als juist werd aanvaard, moet dus als onjuist
worden beschouwd.
Indien tijdens vloed- of eb eenig zand in het water aanwezig geweest was, zou
dit tijdens de kenteringen tot neerslag moeten komen en zou dit door ons bij het
ophalen van bodemmonsters eveneens waargenomen moeten zijn. Nimmer kon een
aanduiding in die richting worden gevonden, hoewel de begroeiing van den rotsbodem
alle gelegenheid bood dit eventueel neergezegen zand te doen opmerken.
Hieronder zullen nog meerdere waarnemingen worden beschreven, welke alle
in dezelfde richting wijzen, namelijk dat in het profiel der Hoofden geen noemenswaardig zandtransport plaats vindt, zelfs niet, of nauwelijks, bij storm.
§ 7. SLIBBEWEGING.

Dit onderwerp werd door ons niet grondig onderzocht, omdat hierover eenige
Fransche gegevens beschikbaar waren, welke vertrouwen inboezemden en omdat het
water in de Hoofden voor onze begrippen zeer helder was. Slechts nabij de kusten
viel een zekere troebeling te bemerken; echter was deze nog lang niet zoo sterk als
aan het meerendeel onzer kusten. Ook omdat het meten van slibgehalten zoo tijdroovend is (filtreering, drogen en wegen van het filtraat) werd van een regelmatige
slibgehaltewaarneming afgezien.
De hierboven genoemde Fransche gegevens werden verzameld door PLoIx,
die in zijn ,,Rapport sur la reconnaissance de Boulogne" (136, 1876) een gemiddeld
slibgehalte van het water nabij Boulogne gaf. Dit gemiddelde was 121/2 gram per
m3 d.i. een volume-verhouding van o,000.006, indien men i m3 slib in luchtdrogen
toestand op 2000 kg stelt.
Het onderzoek van het slibgehalte geschiedde daarbij niet door PLoIx zelf, maar
door de ,,Ecole des Ponts et Chaussées" te Parijs. Deze laatste vond, dat ook eenig
29

zand in de monsters voorkwam. Blijkens onze ervaring zou dit niet wel mogelijk
kunnen zijn. De monsters van PLoIx zullen hoogstwaarschijnlijk van de oppervlakte
zijn geschept en hoewel de plaatsen niet volkomen zuiver werden aangegeven, zoo
blijkt toch uit de beschrijving voldoende, dat de meeste monsters niet onmiddellijk
aan de kust werden genomen, doch verder in zee, d. w. z. op plaatsen met 15 â 30 m
water. Hier kan aan de oppervlakte volgens onze onderzoekingen geen ,,zand" zweven.
Ten einde hierover uitsluitsel te verkrijgen, werden een drietal monsters genomen
buiten de haven van Boulogne, waarbij het gemiddelde slibgehalte van het oppervlaktewater bleek te zijn 1/3 (12 + 20 + 3) = 12 mgr per liter, dus toevallig vrijwel hetzelfde bedrag als het gemiddelde van PLoIx. Dat dit toevallig is spreekt van zelf, indien
men bedenkt, dat het slibgehalte afhankelijk is van den afstand uit de kust, van den
golfslag en van het tij. De groote overeenstemming met het cijfer van PLoIx was echter
bevredigend.
Het maximum slibgehalte van 20 mgr/liter werd gevonden tijdens een flinke
bries uit het westen in de lijn van den havendam welke thans wordt gemaakt, dus
niet ver in zee en bij tamelijk sterken golfslag. Het minimum van 3 mgr/liter bij
krachtigen bries uit het N. N. W. op grooteren afstand uit de kust. Beide werden
bij ebstroom genomen.
Zandkorrels konden in deze monsters niet worden waargenomen. Het slib bestond
geheel uit uiterst fijn organisch en anorganisch materiaal, zoodat als waarschijnlijk
kan worden aangenomen, dat men indertijd eenige door droging aaneengebakken
slibdeelen voor zandkorrels heeft aangezien. PLoIx deelt mee, dat het ,,zand" en het
slib door uitwassching zijn gescheiden. Dit zegt niet veel, omdat gedroogd slib soms
niet meer in water ,,oplosbaar" is en zich dan als zand gedraagt.
Het slibgehalte van o,000.006 (volume deelen) moge zeer bescheiden klinken,
toch is dit, vermenigvuldigd met de enorme hoeveelheden water, welke door de Hoofden
trekken, niet te verwaarloozen. Denkt men zich een jaarlijksch vloedoverschot door
de Hoofden van 1700 milliard m3 water (zie Hoofdstuk III) en neemt men aan, dat
het genoemde slibgehalte gemiddeld over 1/10 van het doorstroomingsoppervlak aanwezig is (langs de kanten) en dat de slib geheel anorganisch is, dan komt men tot een
jaarlijkschen aanvoer van rond i 500 000 m3. Dit kan in werkelijkheid belangrijk meer,
of ook belangrijk minder zijn, doch het geeft een begrip van de orde van grootte der
slibhoeveelheden, welke van de Fransche en Engelsche kusten naar de Noordzee
worden vervoerd. Hoewel de in de Noordzee zwevende slibmassa's natuurlijk veel
grooter zijn, is dus de aanvoer uit het Kanaal geenszins zonder beteekenis.
Ter vergelijking dienen de volgende cijfers (volume-verhoudingen):
In den Scheldemond is het slibgehalte gemiddeld 0,000.170 (Waterstaatsmetingen 1933; ir. KLEJNJAN);
In den Wesermond 0,000.140 (SEYFERT);
In den Boven Rijn (Pannerden) 0,000.027 (gemiddelde van 16 jaren C. LELY);
In de Maas (Maastricht) 0,000.052 (gemiddelde van 4 jaren C. LELY).
Vooral in den Schelde- en in den Wesermond is het slibgehalte dus zeer veel
grooter dan bij Boulogne.
De totale jaarlijksche slibafvoer wordt door LELY voor den Rijn berekend op
2 600 000 m3, voor de Maas op 610 000 m3. Deze getallen berusten op een buitengewoon groote hoeveelheid meetcijfers (C. LELY. 112, 1886).
Het is van belang hierbij op te merken, dat LELY bij het onderzoek van deze zeer
uitgebreide reeks waarnemingen in onze groote rivieren tot de gevolgtrekking kwam
dat er geen zand in het rivierwater zweefde. Dit is dus in kennelijke tegenstelling met
de bewering van PLoIx. Aan de eene zijde onze weinig diepe rivieren met veel turbu30

lentie, waar geen zand in het water zou zweven, zelfs niet dicht bij den bodem - aan
de andere zijde een rustige, ongeveer even sterke strooming, in zeer diep water, waar
zelfs aan de oppervlakte zand zou zijn te constateeren in normale gevallen.
Noch de bewering van LELY, noch die van PLoIx kan als volkomen juist worden
aanvaard. In onze rivieren zweeft behalve slib ook eenig vrij grof zand, zooals uit
eenvoudige monstername valt af te leiden. In het nauwe deel van het Kanaal wordt
bij den bodem, behalve enkele sporadische zandkorrels, geen of uiterst weinig zwevend
materiaal aangetroffen, zoodat men dit op grootere hoogte zeker nog veel minder
kan verwachten.
De vraag, wat is slib en wat is zand brengt mogelijk de oplossing. In een microscoop
zijn beide materialen niet scherp van elkaar te scheiden. Door ons wordt, in navolging
van vele anderen, een grens van 20 micron aangenomen, doch ver beneden deze
grens vindt men nog zeer veel korrels, die de een met ,,zand" de ander met ,,slib"
kan betitelen. Het is mogelijk, dat Prof. OUDEMANS, die de door LELY beschreven
riviermonsters indertijd onderzocht, een veel hoogere grens dan 20 micron heeft aangenomen en de ,,Ecole des Ponts et Chaussées" een lagere grens.
§ 8. BODEMONDERZOEK.

A. Eigen onderzoek. De bodemmonsters, welke in de Hoofden werden genomen toonden aan, dat de bodem voor het overgroote deel bestond uit groote en
kleine steenen, welke meestal begroeid en hoekig waren. Door deze begroeiing
was het mogelijk de steenen, die aan de oppervlakte hadden gelegen, te onderscheiden
van die, welke een iets lagere ligplaats gehad moeten hebben. De aanrakingspunten van
de oppervlaktesteenen met de onderliggende waren dikwijls goed te onderkennen,
omdat daar de begroeiing ontbrak.
In de diepere lagen was doorgaans eenig zand tusschen de steenen aanwezig.
De oppervlakten der banken bestonden geheel uit zand. (Zie figuur 9).
De steenmonsters werden onderzocht door den Rijks Geologischen Dienst
(Directeur Dr. P. TESCH) te Haarlem. De zandmonsters door Prof. Dr. C. H. EDELMAN
en diens assistent Dr. J. A. BAAK (, 1936) te Wageningen. Dit zandonderzoek geschiedde
hoofdzakelijk voor de zware fracties dezer zandmonsters.
Dr. P. TESCH heeft op de Vergadering van het Natuur- en Geneeskundig
Congres te Leiden (1935), waar deze monsters ter sprake kwamen, de opmerking
gemaakt, dat zij in vele gevallen eenig zand bevatten. Dit is betrekkelijk juist, doch
voor iemand, die deze monsters niet heeft zien ophalen, mogelijk verwarrend. Het
zand, voor zoover niet genomen van de zandbanken of andere zanddepôts, lag in de
poriën tusschen de steenen, zoodat onderzoekers dezer monsters niet zoozeer aan
recent verplaatst zand moeten denken, dan wel aan zand, dat practisch niet door de
stroomen bereikt kan worden.
De hoeveelheden zand, welke in onze verzameling monsters voorkomen, zijn
bovendien in het algemeen niet een maat voor het zandgehalte van den bodem, omdat
vaak naar verhouding te veel zand moest worden verzameld met het oog op het onderzoek daarvan door Prof. EDELMAN en Dr. BAiuc Bovendien konden de groote steenen
niet worden bewaard, omdat deze te veel ruimte zouden innemen, zoodat ook hierdoor
de monsters een te ,,fijnen" indruk moeten maken. Van elke steensoort werd zooveel
mogelijk een exemplaar bewaard.
De onderzoekingen welke hier te voren voor de tunnel- en brugpiannen waren
verricht geven vrijwel hetzelfde beeld van een steenachtigen bodem, dat ook door
ons werd gevonden. De hydrografische kaarten geven op de meeste plaatsen rots en
grind aan, doch overigens ook nog vrij veel zand. Hierbij moet worden opgemerkt, dat
3
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de op deze kaarten aangegeven bodemgesteldheid indertijd (+ 1848) zal zijn vastgesteld
met behulp van een lood, waarvan de onderkant met vet was ingesmeerd. Het spreekt
vanzelf, dat men hiermede geen behoorlijke steenen kan bovenhalen en dat men
aldus tot ,,zand" komt, ook waar dit nauwelijks te vinden is.
Fig. 9 geeft een overzicht van de bodemgesteidheid, zooals die door ons met behulp
van grijpers werd bepaald. Er werd hierbij onderscheid gemaakt tusschen ,,overwegend
zand" (geel) en ,,overwegend steen" (blauw). Evengoed als de steenmonsters soms
wel eenig zand bevatten, bezaten de zandmonsters soms wel eenige steentjes. Op de
banken vond men bijvoorbeeld door zeving soms een enkel plat, d. w. z. gemakkelijk
te bewegen steentje van 2 tot 5 mm grootte, hetgeen als een maximum is te beschouwen.
In de meeste gevallen bevatte dit bankenzand echter geen steenbrokjes, noch slib.
Natuurlijk wel schelpgruis.
Voor de teekening werd als grens aangehouden een gehalte van ± 90% zand.
Klei kwam slechts plaatselijk voor nabij de haven van Dover.
Behalve de genummerde monsters werden nog vele andere genomen, welke niet
werden behouden, noch genoteerd of omschreven. Deze laatste monsters werden
verzameld met de vlet ter nadere bepaling van de grenzen tusschen zand en steen.
Hierbij bleek bijvoorbeeld dat de Varne en de noordelijke gedeelten der Ridge en der
Bassure de Baas op een horizontalen steenachtigen bodem schenen te rusten. Zoodra
de helling van de zijkanten der banken overging in het vrijwel horizontale vlak, veranderde namelijk ook de gesteldheid van den bodem van zand naar steen.
In de luwte van Kaap Gris Nez ligt de ,,Banc â la ligne", welke uit geel, slibvrij
zand bestaat. Zij sluit zich aan tegen het Gardes-Quenocs gebied v66r Kaap Blanc
Nez, dat als een ,,erosiestoep" is te beschouwen. De grondsoort van deze stoep is,
zooals reeds LAROUSSE waarnam, geen wit krijt, gelijk het naburige materiaal van
Blanc Nez, doch het hardere, oudere boven-Jura gesteente, hetwelk bij Gris Nez
voorkomt. De ,,Gardes", die bij laag water op het zandstrand van Wissant (Witzand)
en in zee te zien zijn, bestaan ook uit deze grauwe, harde steensoort.
Bij Kaap Gris Nez, en ten Zuiden daarvan, bezit de ,,côte de fer", zooals deze
kust wel wordt genoemd, geen zandstrand, doch slechts enorme brokken harde steen.
Ook op eenigen afstand uit deze kust kon geen zand worden gevonden, doch verder
zuidwaarts gaande werden de steenen kleiner in omvang en werd bij ,,Cran aux Oeufs"
reeds een weinig zand aangetroffen, vermengd met veel steenen. (Cran = plaatselijke
naam voor steile kust).
De zandzône, welke op vele plaatsen langs de Noord-Fransche kust wordt aangetroffen, wordt dus door de ,,côte de fer" onderbroken.
De noordoostgrens tusschen ,,± 90 % zand" en „± 90 % steen" is niet scherp.
De monsters der zandbanken Fails, Sandettie, Ruytingen, enz. bevatten uitsluitend
zand, terwijl de eigenlijke zeebodem van zuid-west naar noord-oost steeds meer zand
en steeds minder steenen gaat bevatten.
Vrijwel overal is een tamelijk groote hoeveelheid schelpen en schelpgruis in de
monsters aanwezig.
B. Onder zoek i n 1875 en 1890. Fig. 10 geeft in de eerste plaats een reproductie van de kaart van LAROUSSE, DE LAPPARENT en POTIER (izo, 1875) welke
werd gemaakt ten behoeve van de tunnel 1).
1) Het zal velen niet bekend zijn, dat daadwerkelijk met deze tunnel werd aangevangen,

zoowel bij het Shakespeare klif (Dover) als bij Blanc Nez. Bij wijze van proef werden aan beide
kanten eenige kilometers onder zee gemaakt. Natuurlijk staan deze gangen thans vol water.
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De Engelsche verdeeling der geologische lagen is van boven naar beneden
als volgt (Enkele Fransche namen staan daarachter):
i. krijt met weinig organische stoffen.
., organische stoffen en veel vuursteenen

craie blanche noduleuse
(senonien).

,, weinig vuursteenen ..................
,,
craie marneuse.
,, ,, geen
en weinig organi,,
,,
sche bestanddeelen ........................... craie de Rouen = ccenomamen of craie glaugrijs krijt ...................................
comeuse.
,,
,....................................
,,upper greensand"
,,Gault".
,,Lower greensand" ..........................sables verts.
i i. Weald Clay.
,
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12.

De algemeene helling is naar het Noorden gericht. In het Zuiden, bij Gris Nez,
ziet men de lagen 12, II, 10, 9; in het Noorden bij Blanc Nez de lagen 7, 6, 5, 4
LAROUSSE, DE LAPPARENT en POTIER noemden de lagen 5, 6 en 7 ,,craie de Rouen".
Blijkbaar werden deze lagen het meest geschikt geacht voor tunnelbouw. De dikte
der laag 4 t/m 7 werd gerekend op 102 m bij St. Margaret, op 105 m bij Calais en op
92 m bij Sangatte. De Quenocs werden bevonden te bestaan uit het hardere ,,lower
greensand" (d. i. rots, geen zand).
Het monsternemen geschiedde in 1875 door middel van met lood belaste kleine
buizen van 15 â 20 cm lengte en 20 â 22 mm middellijn en met een van weerhaken
voorziene lans, die een weinig in den bodem kon doordringen. Hieruit zou volgen,
dat het krijt op zeer geringe diepte onder de oppervlakte wordt gevonden. Met onzen
grijper werd dit helaas nimmer geconstateerd.
Fig. 10 geeft voorts de meer uitgebreide kaart van RENAUD (149, 1891),
welke ten behoeve van het ontwerp eener brug werd gemaakt. Hoofdzakelijk werden
door hem met vrijwel dezelfde toestellen als van 1875 de meer zuidelijke gebieden
onderzocht, terwijl hij de laag van de ,,craie de Rouen", mogelijk abusievelijk ,,sables
verts" genoemd, een weinig anders teekende dan zijn voorgangers. In het geheel
werden door hem ± 400 ,,boringen" verricht. Onder ,,boringen" moet men hier
ook niet meer dan een zeer oppervlakkige doordringing van den bodem verstaan van
hoogstens enkele decimeters.
Merkwaardig is, dat RENAUD de Ridge (Colbart, het Vrouwenzand) en de Varne
bedekt denkt met ,,zand, grind en rolsteenen". Dit is onjuist, omdat de oppervlakten
dezer banken slechts uit schoon zand bestaan van de korreigrootte, welke bijvoorbeeld in de rivieren ter hoogte van Dordrecht wordt aangetroffen (± 250 micron).
De kern van de twee genoemde banken zou volgens RENAUD bestaan uit ,,portlandien". ,,L'ossature du Varne et du Colbart est constituée par le terrain portlandien,
mais ces bancs sont couverts d'alluvions: sable, gravier et galets. Partout ailleurs que
dans le voisinage des bancs la masse d'alluvions est insignifiante". Deze bewering,
omtrent een harde kern in de banken, wordt door DANGEARD blijkbaar zonder nader
onderzoek aanvaard.
Het mag worden aangenomen, dat RENAUD deze veronderstelling betreffende de
kern van de zandbanken niet op direkte wijze uit de door hem verrichte ,,boringen"
heeft afgeleid. De zandgolven, die op de banken hoogten van meer dan 5 meter bereiken,
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zijn een bewijs, dat men de kern, zoo deze bestaat, diep onder de oppervlakte moet
zoeken.
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Fig. 10. Bodemgesteidheid in de Hoofden volgens onderzoekingen van 1875 en 1890.

Zoolang, inplaats van de zeer oppervlakkige ,,boringen" met lansen en bodemstooters, geen boringen van meer dan 20 m diepte in de Varne en in de Ridge
beschikbaar zijn, zal deze quaestie niet definitief kunnen worden opgelost. Dezerzijds
worden de beweringen van RENAUD in twijfel getrokken, o. a. omdat de gestrekte bankvorming een vrij algemeen verschijnsel is bij zandbanken in zee en omdat de steenachtige bodems ter weerszijden der banken weinig of niet verschillen in hoogte of in
samensteffing en de zandbodem begint zoodra de min of meer horizontale bodem
overgaat in de betrekkelijk steile flanken der banken.
Boven het peil der vlakke steenbodems werden nimmer keitjes of grind opgehaald
noch van de flanken, noch uit de diepe kuilen der zandgolven.
Uit de registreeringen van het echotoestel bleek het nagenoeg steeds mogelijk
vooraf te voorspellen, welk monster men van den bodem zou ophalen. Zandbodems
met hun karakteristieke duinen of regelmatige zandgolven worden geheel anders geregistreerd dan rotsbodems met hun hoekige, onregelmatige vormen en deze weer
anders dan bodems met steenen van ongeveer 1-5 cm grootte. Nergens werd op een
bank een rotsbodem geregistreerd. Op een en ander zal nader worden teruggekomen ( § 28).
Waar in het bijzonder de aandacht op moet worden gevestigd is, dat RENAUD
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de jonge sedimenten slechts teekent bij de banken Varne en Ridge (Colbart) en bij
Calais. De rest der kaart is aangegeven als steenachtigen bodem. Wat dit betreft bestaat
er dus betrekkelijk weinig verschil tusschen onze bevindingen (fig. 9) en die van
RENAUD. Slechts namen wij de grens tusschen geel en blauw bij geringere korreigrootte
dan hij. Zoodoende werd de steengrond tusschen Varne en Ridge door ons als Steen
aangegeven, door hem als ,,alluvions".
Het in fig. 10 niet geharceerde gedeelte tusschen Varne en Gris Nez werd niet
door RENAUD onderzocht.

C. Onderzoek van 1922-1927. Het door ons beoogde doel was niet zoozeer
de kennis van den geologischen bouw van den zeebodem te weten te komen, dan wel
gegevens te verzamelen voor de mogelijk geachte uitschuring van den bodem in de
Hoofden. Daarom bezitten de waarnemingen van LAROTJSSE c.s. en RENAUD, die juist
den geologischen kant beschouwden en niet zoozeer de ,,alluvions", voor ons slechts
betrekkelijke waarde. Wat dit betreft zijn de waarnemingen met de ,,Pourquoi Pas?"
gedurende de jaren 1922-1927 voor ons van meer beteekenis.
1928) reeds aangeeft, onderzocht
Zooals de titel van het werk van DANGEARD
de ,,Pourquoi Pas" niet uitsluitend de Hoofden, doch het geheele Kanaal, terwijl het
onderzoek niet alleen in geologische, doch ook in oceanografische richting geschiedde.
DANGEARD onderscheidt (blz. 48) bodems bestaande uit rots waarvan stukken kunnen
worden losgebroken, bodems aangetast door boormosselen, bodems met hoekige,
losse steenen, enz. Door de begroeiing, kantigheid, enz. der steenen te bestudeeren
komt hij tot bepaalde gevolgtrekkingen ten aanzien van hetgeen de stroomen zouden
kunnen bewegen. Deze gevolgtrekkingen zijn weliswaar niet scherp omlijnd, doch zij
geven een indruk, welke voor ons doel van waarde is. De grens schijnt volgens hem
voor het Kanaal te liggen tusschen een steen van een vuistgrootte en die van een nootgrootte (blz. 46). Echter is het Kanaal zeer uitgestrekt en komen op sommige plaatsen
aanzienlijk sterkere stroomen voor dan in de Hoofden. Dit is een zaak waarmede
dus rekening moet worden gehouden.
Door de ,,Pourquoi Pas?" en ook door de ,,Oceaan" en door vroegere onderzoekers werden eenige Vrij zware granietsteenen opgevischt in de Hoofden en in het
zuidelijk deel der Noordzee. Deze zouden onmogelijk door de stroomen kunnen zijn
verplaatst o.a. omdat zij veel te zwaar zijn en hun kantigheid veelal niet hebben verloren
en de vraag was dus: Vanwaar komen deze?
Reeds in 1899 verkondigde HALLEZ de meening: ,,Men vindt (in de Hoofden en
daar benoorden) kristallijne gesteenten, granieten, diorieten, porfïeren, welke op die
van Bretagne gelijken ......Ik beschouw deze als te zijn aangevoerd in diluviale
tijden door het kustijs".
1899).
G. DuBoIs neemt ook aan, dat dit vervoer door ijsschotsen plaats vond en wel
tijdens het Würmglaciaal of korten tijd daarna. (54, 1923).
DANGEARD sluit zich daarbij aan en vat op blz. 183 zijn opvatting nog als volgt
samen
1928):
,,Het ijsdek van Engeland zal zonder twijfel niet de zuidkust bereikt hebben,
doch het Kanaal zal een subglaciaal klimaat moeten hebben gehad, dat de kustafname,
en dus de vorming en het transport van steenen bevorderde. Aldus is begrijpelijk dat
exotische steenen door de kustijsschotsen werden aangevoerd".
Ook de onderzoeker der Noord-Fransche kusten BRIQUET (16, 1931, blz. 275)
huldigt deze opvatting: ,,Het schijnt moeilijk in deze (exotische gesteenten) iets anders
te zien dan erratica, die door drijvende ijsschollen werden vervoerd". Fig ii geeft
DANGEARD'S kaartje van de richtingen, welke het ijs der Fransche kust moet hebben
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ingeslagen. Men ziet er uit, dat de primaire gesteenten van Bretagne (Armorica) tot
voorbij de Hoofden getransporteerd zijn geworden.
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Fig. ii. Vervoer van kuststeenen door vroegere ijsschotsen volgens DANGEARD.

Dezerzijds kan natuurlijk niet worden ingegaan op den aard en de herkomst
dezer steenen. Er wordt daarom aangenomen, dat zij inderdaad van westelijken oorsprong zijn.
§ 9. TEGENWOORDIGE VERPLAATSING VAN GRIND.

Het is noodig de opvattingen der hiervoor genoemde onderzoekers aangaande
de mogelijkheid van tegenwoordig grindtransport nog nader aan een beschouwing te
onderwerpen, vooral ook, omdat hier te lande wel eens den indruk is gewekt, dat de
aanwezigheid van armoricaansche steenen in de Hoofden en in het zuidelijk deel der
Noordzee zou wijzen op een nog heden voortgaand transport over den bodem van
zuidwest naar noordoost van betrekkelijk groote steenen door middel van de huidige
stroomen.
Blijkens de vorige paragraaf geven de onderzoekers HALLEZ, DuBojs, DANGEARD
en BRIQUET weinig steun aan deze opvatting. Slechts schijnt DANGEARD de mogelijkheid
open te laten voor de beweging van steenen ongeveer ter grootte van een appel, noot
of kleiner. Intusschen drukt hij zich hierover zeer voorzichtig uit: ,,De steenen ter
grootte van een noot of een appel zijn, hetzij hoekig of rond, dikwijls aan alle zijden
begroeid met algen (algues calcaires). Dit zou er op kunnen wijzen, dat zij met elk
getij worden omgekeerd", (33, blz. 46).
Ook door ons zijn dergelijke steenen wel gevonden. Aan meer dan aan ,,omkeeren"
kan men daarbij echter moeilijk denken. Immers indien van voortbeweging van eenige
beteekenis sprake was, zou de teere begroeiing slijt- of beschadigingsverschijnselen
moeten vertoonen, doch dit bleek nimmer het geval.
De vraag is hoe deze alzijdige begroeiing tot stand komt. Rust een steentje op
een zand- of schelpgruislaag, waar kaikkokerwormen, algen en dergelijken gemakkelijk
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in kunnen doordringen of is de algen- of wormenkolonie sterk genoeg het steentje,
dat onder water betrekkelijk weinig gewicht heeft, op te tillen en daardoor ook de
onderkant te bezetten? Veroorzaken de visschen, kreeften of zeesterren bij hun zoeken
naar voedsel af en toe een omdraaiing? Dit alles schijnt wel mogelijk en een alzijdige
begroeiing behoeft dus nog niet te duiden op een omkeering door den stroom. De
kalkkokerwormen bouwen hun harde, slangachtige kokers zelfs aan de onderzijde van
zware steenbrokken, die alle sporen vertoonen nimmer omgekeerd te worden. Ook
zal men, gesteld dat inderdaad een alzijdige begroeiing van een steen ter grootte van
een appel of een noot wijst op een omkeering door den stroom, hieruit nog niet mogen
afleiden, dat kleinere steenen daadwerkelijk verrold zullen worden. Immers hangt
dit ook voor een groot deel af van de oneffenheden van den bodem.
Om de vraag op te lossen, wat de grens is van de door de huidige stroomen nog
te vervoeren vaste stoffen kan men tweeërlei weg volgen. In de eerste plaats kan de
bodem nauwkeurig bestudeerd worden en kunnen uit de begroeiing en afronding der
steenen conclusies worden getrokken; in de tweede plaats kunnen de bodemstroomen
worden nagegaan, terwijl kan worden uitgemaakt wat de zoogenaamde kritische
bodemsnelheden zijn, die deelen van bepaalde korreigrootte en soortelijk gewicht in
beweging brengen.
DANGEARD'S opmerkingen, die uiteraard slechts berusten op de eerste methode
d.w.z. uitsluitend op bodemonderzoek, getuigen van een scherpzinnig inzicht en in
het algemeen zijn onze waarnemingen, welke meer berusten op de tweede methode,
en dus grootendeels betrekking hebben op metingen van stroomen en transport van
vaste stoffen, daarmede niet in tegenspraak. Integendeel, zij bevestigen zijn uitspraken
en afleidingen en maken deze een weinig scherper omlijnd en meer gedocumenteerd.
Bij onze ± 900 waarnemingen inzake de verplaatsing van vaste stoffen in de
raai van de Hoofden, werd nimmer een steentje, hoe klein ook, in onze instrumenten
aangetroffen, terwijl de bodemstroomen, zooals die hier door ons werden gemeten,
blijkens onze ervaring zeker niet veel meer dan grof zand, of, onder invloed van een
zeer krachtigen goifsiag, mogelijk een steentje ter grootte van een erwt of een boon
zouden kunnen doen bewegen. De stroomen in de Hoofden zijn in vergelijking met
die, welke in onze zeegaten voorkomen niet bijster sterk en ook de werking van den
golfslag op den bodem van het Kanaal moet klein zijn in verhouding tot die, welke
wij voor onze kusten aantreffen, omdat ten eerste de golven er betrekkelijk zwak zijn
en ten tweede de diepte er veel grooter is.
Terecht wordt door DANGEARD aan de begroeiing der steenen een belangrijke
plaats toegekend in zijn beschouwingen, hoewel hij erkent, dat vele groeisels in betrekkelijk korten tijd kunnen worden gevormd. Naast de teere, snel verloopende
groeiprocessen staan echter meer duurzame, terwijl niet te vergeten is, dat men door
deze begroeiing in staat is zich een denkbeeld te vormen van den aard der bodemoppervlakte, d.w.z. van de onderlinge plaats der steenen, van de ruwheid van het door deze
steenen gevormde oppervlak en van de wijze, waarop de begroeiing de steenen aaneenkit
en het leven aldaar beschermt of onderhoudt. Een dergelijke bodem maakt natuurlijk
een geheel anderen indruk dan een steriele, bewegende grindbodem, gelijk die aan de
Engelsche kusten onder invloed van den goifsiag zoo veelvuldig voorkomt. Het verschil
is ongeveer te vergelijken met dat tusschen een grasoppervlak en een stuifoppervlak.
Zooals DANGEARD aangeeft bestaat deze begroeiing uit algen, bryozoën, wieren,
doodemansvingers, enz. Somtijds waren deze 10 cm hoog; een prachtig gevormde
bryozoënkolonie, wat vorm en kleur betrof gelijkend op een versteende pioenroos,
bezat eveneens die afmeting.
De 130 monsters, die door ons werden aangegeven in fig. 9 en de vele anderen,
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welke niet werden aangegeven, vertoonden voor zoover het een steenbodem betrof,
vrijwel alle een begroeid oppervlak. Daar het denkbaar was, dat tijdens de winterstormen
de bodem als het ware zou zijn omgewoeld (heel waarschijnlijk leek dit in verband met
de groote diepten niet) werd onmiddellijk na een stormachtige periode in April 1935
opnieuw een tocht ondernomen ten einde dit te toetsen. Gevonden werd daarbij, dat
de begroeiing weliswaar iets minder weelderig was dan in den voorgaanden zomer
- hetgeen op rekening van de koude van het winterjaargetijde moest worden gebracht - doch dat overigens geen verandering kon worden bespeurd.
Op blz. 172 van zijn meergenoemd boek wordt door DANGEARD de opmerking
gemaakt, dat er strandsteenen met hun botsfiguren en sterk afgeronde vormen in het
Kanaal en ook in de Hoofden voorkomen. Hij verklaart dit met de theorie omtrent
het vervoer door diluviale ijsschotsen, of anders door het aannemen van vroegere,
thans ondergedompelde stranden (galets morts).
Soms worden ook kleine onbegroeide steenen in de bodemmonsters aangetroffen. Het niet begroeid zijn, zoomede de somwijlen ronde vormen, zouden erop
kunnen wijzen, dat zij kunnen worden verrold onder het thans heerschende regime
der stroomen. Veelal is evenwel een andere verklaring meer aanvaardbaar, namelijk
dat de steentjes onder de fijne stoffen, waarmede de holten tusschen de grootere
steenen zijn opgevuld, bedolven zijn geweest en dus om die reden niet hebben kunnen
begroeien. Gewoonlijk is dit wel bij het boven komen der monsters te zien.
Op blz. 195 beschouwt DANGEARD een drietal monsters, waarbij hij het volgende
opmerkt:
Station 385 bij de zuidwestpunt van Bretagne, diepte i o8 m: ,,Le sédiment
normal est un sable moyen".
Station 388 ten Z. W. van Guernsey, diepte 53 m: ,,Grindkorrels tusschen
4 en 1 gram bezitten nog een begroeiing".
Station 406 v66r Boulogne, diepte 30 m: ,,c'est le sable très fin qui domme et
qui représente le sédiment normal".
Zijn grofste zeef bezat een maaswijdte van 2,7 mm en hetgeen daar op bleef
liggen zou volgens hem ,,tenminste voor een gedeelte oud en niet recent" moeten
zijn. Ook wordt door hem gezegd: ,,Slechts in enkele gevallen schenen de steenen
door de heerschende stroomen te worden verplaatst" (blz. 197), doch daarbij wordt
niet medegedeeld waar dit het geval was, noch of de door hem genoemde enorme
oppervlaktestroomen van 6 â 7 knoopen (3 â 3,50 m/sec.) hierop betrekking hadden.
Waarschijnlijk moet men dit veronderstellen. In de Hoofden komen gemiddelde gierstroommaxima voor van 3 â 4 knoopen (oppervlaktestroomen). Langs de grindpunt
van Dungeness, waar zich rolsteenen bevinden ter grootte van gemiddeld een ei
en krachtige eb- en vloedstroomen trekken, worden deze rolsteenen niet door de
stroomen, doch slechts door de branding verplaatst.
Inzake de korreigrootte van materiaal dat nog juist door de stroomen in het
Kanaal bewogen kan worden, neemt DANGEARD dus geen beslist standpunt in, doch
uit zijn geschrift kan worden afgeleid, dat deze korreigrootte ongeveer is: ,,kleiner
dan een noot". Blijkens onze onderzoekingen, welke alleen betrekking hadden
op de Hoofden - alwaar zwakkere stroomen voorkomen dan op andere plaatsen
van het Kanaal - moet deze opvatting vrij juist zijn en ook niet in tegenspraak met
de hierboven genoemde maat van een erwt of een boongrootte, geldende voor het
profiel der Hoofden.
Worden echter inderdaad de vaste stoffen fijner dan een erwt of een boon door
de Hoofden vervoerd? Ook dit kan op vele plaatsen als uitgesloten worden beschouwd
om de eenvoudige reden dat deze stoffen daar vrijwel niet aan de oppervlakte van

den bodem worden aangetroffen. Slechts in de holten vindt men het fijne materiaal.
Gesteld dat een steentje door den stroom zou worden voortgerold, dan moet het
toch spoedig in de een of andere oneffenheid van den bodem tot rust komen.
De meeste kans op eenige verrolling bieden nog de tamelijk ondiepe grindbodems tusschen Varne en Ridge, welke door hun vlakheid een dusdanige beweging
zouden bevorderen. Hier kan ook de golfslag misschien nog eenigszins werken, omdat
de diepte er slechts + 30 m bedraagt. Zelfs zou de genoemde vlakheid van den bodem
mogelijk als een bewijs kunnen worden beschouwd, dat hier inderdaad soms eenige
beweging - een soort schudding - is, of in vroegere tijden geweest is.
Met de door RÉNAUD aan het materiaal van dezen bodem gegeven benaming
van ,,alluvions" kan dan ook eenigszins worden ingestemd, al moet daarbij het voorbehoud worden gemaakt, dat niet gedacht moet worden aan een regelmatige voortbeweging van grind, doch meer aan een mogelijke oprakeling bij storm van de fijnere
deeltjes. Van een massale beweging van grind dwars door de diepwatergeul is geen
sprake.
Wij moeten dus tot de gevolgtrekking komen, dat in normale omstandigheden
tamelijk grof zand door de stroomen in de Hoofden vervoerd zou kunnen worden,
doch dat, met uitzondering van een mogelijk geringe beweging van deeltjes kleiner
dan een erwt of een boon gedurende een storm, van grindtransport geen sprake
kan zijn. Behalve het zand, dat in de banken is verzameld, zijn echter weinig fijne
stoffen in de Hoofden aanwezig. De deeltjes ter grootte van een erwt of een boon
zijn eigenlijk ook niet aan de oppervlakte van den bodem beschikbaar, behalve in
het grindgebied tusschen de Varne en de Ridge, waar inderdaad een zekere ,,schudding"
tijdens storm niet geheel onmogelijk schijnt.
De voornaamste redenen voor deze gevolgtrekking samenvattend, vindt men:
1°.

zandvanger en gehaltemeter brachten nimmer een groot of klein steentje
aan de oppervlakte. Slechts uiterst sporadische hoeveelheden fijn zand en slib;
2°. de bodemstroomen, welke door ons werden gemeten, kunnen niet sterk
genoeg geacht worden om materiaal grover dan matig grof zand (500 u) te vervoeren;
3°. de begroeiing is zoodanig, dat de oppervlakte van den bodem daarmede
bedekt schijnt, zelfs aan het eind van den winter (April 1935);
4°. de kantigheid van sommige steenen, zelfs kleine, duidt niet op een transport
van eenige beteekenis. De aanwezigheid van afgeronde steenen kan met de theorie
van het diluviale drijfijs of met die van de ondergedompelde stranden worden verklaard;
5°. de oneffenheden (kuilen) van den bodem zijn groot genoeg om een voortbeweging van kleine steenen te kunnen belemmeren.
In het algemeen kan worden ingestemd met den volgenden zin van BRIQUET
(blz. 20) welke ongeveer overeenkomt met de conclusie van DANGEARD (blz. 212):
,,Comme agents d'érosion, les courants de masse mettent â nu la roche du fond, en
enlevant les menus débris, qu'accumulent sur elle les organismes perforants qui
l'attaquent", echter met de beperking, dat ,,la roche du fond" niet opgevat moet worden
als een volkomen naakte rotsoppervlakte, doch als een grootendeels met steenen
van verschillende grootte bedekten bodem, waarbij in de poriën eenig zand of ander
fijn materiaal voorkomt.
Dat de bodem van zeeëngten is ,,schoongespoeld" door de stroomen (mettre
â nu) is een bekend verschijnsel. De meeste zeestraten bezitten steenachtige bodems,
evenals de meeste zeebekkens een zand- of slibbodem hebben. Onder ,,schoon39

gespoeld" wordt hier verstaan, dat de fijnere korrels, tot een bepaalde maat, van de
oppervlakte van den bodem verdwenen zijn.
§ io. STRANDDRIFTEN IN DE HOOFDEN.

Het in de voorgaande paragrafen beschrevene had uitsluitend betrekking op de
eigenlijke zeestraat en niet op de stranden daarvan. Aldaar treden bijzonder werkzame
krachten op, namelijk die der branding.
De verplaatsing van vaste stoffen door de branding tegen de kusten kan geschieden zonder de hulp van Zee- of getijstroomen. De direkte oorzaak voor het voortbewegen van de strandmaterialen is de scheeve opioop der golven tegen het strand.
Hierdoor beweegt zich dit in zigzagvorm langs de kust.
Langs de Britsche kust trok in vroegere jaren een grinddrift van west naar Oost
via Dover naar ,,Shingle's end", ten Oosten van Sandwich. Deze drift vormde aldaar
een ,,spit" of landtong, welke de oude Wantsum aan de oostzijde trachtte af te dammen
om zich aan te sluiten aan Thanet, dat in Romeinschen tijd nog een eiland was (zie
fig. 6o).
Reeds sinds vele eeuwen was echter de punt van Dungeness (Oud-Ned.: ,,de
Smak" of ,,de Singels") voor het grind een nauwelijks voorbij te komen hindernis,
waarover naderhand meer zal worden medegedeeld. Hierdoor kon slechts een geringe
hoeveelheid strandsteenen voorbij Folkestone en Dover trekken en zelfs deze werd
onderschept door de later gebouwde havendammen van beide plaatsen. Vooral de
haven van Dover is ver in zee uitgebouwd, zoodat de stranddrift daar niet om heen
kan trekken. Aan de westzijde van deze havens hoopt het strandmateriaal zich daardoor een weinig op, terwijl aan de oostzijde de stranden ,,magerder" worden. Men
denkt dat deze vermagering een toenemende afkalving van de krijtkust bij Deal
tengevolge heeft gehad. Zandstranden komen tusschen Folkestone en Deal niet voor.
Langs de Fransc lie kust bestaat een stranddrift van zuid naar noord tot ongeveer
Boulogne. Voornamelijk bestaat deze uit zand, doch hier en daar komen strandsteenen voor, terwijl verschillende kapen het zandstrand onderbreken.
Benoorden Ambieteuse is de drift, zooals BRIQUET aantoont, van noord naar
zuid (zie fig. 12).
Kaap Gris Nez vormt een splitsingspunt, waarbij aan de zuidzijde een zuidwaarts
gerichte en aan de noordzijde een oostwaarts gerichte stranddrift plaats heeft. BRIQUET
bewijst het eerste door op te merken, dat de landtong of ,,poulier" aan den mond
van het riviertje de Slack bij Ambieteuse (Hable Tul) en van de ,,Cran aux Oeufs"
juist andersom gevormd zijn dan aan de meer zuidelijk gelegen kusten.
De opvulling van de kleine kustinhammen of ,,anses" benoorden en bezuiden
Audrecelles (Oderzeel of Ouderzeel) geschiedde van uit het Noorden.
Bij Cran aux Oeufs heeft zich een betonindustrie gevestigd, die nogal eenig
strandgrind verbruikt. Een afname van het strand is tot nog toe niet merkbaar,
zoodat men aanneemt, dat de aanvoer ongeveer gelijken tred houdt met het verbruik. Het grind komt van een grindverzameling onder water in de nabijheid.
De kust bij Gris Nez bezit geen stranddriftmateriaal, noch boven noch
onder water en deze kaap is dus niet alleen als een onderbreking van de strand`
drift te beschouwen, maar zelfs als een zoodanig vooruitspringende hindernis,
dat de stranddrift ten zuiden ervan een omgekeerde richting volgde. Slechts nabij
Cran aux Oeufs komt zooals gezegd langs de kust onder water eenig grind voor.
Bij Gris Nez en de ,,Côte de fer" is alles hechte rotsgrond.
BRIQUET spreekt hier telkens van ,,courant côtier" en bedoelt daarmee de
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stranddrift veroorzaakt door de branding. Deze ,,courant côtier" moet natuurlijk niet
opgevat worden als te zijn een reststroom of ,,gain de jusant" van het water,
, - s,-4 . , lc
ii ilr if t vos, het st r51 nArnateriaal nnder invined
c< u,n'
van de branding. De reststroom van het water en de
stranddrift hebben hier tegenovergestelde richtingen. De
N ,r e
pijitjes, welke BRIQIJET (fig. 12) aangeeft, zijn dan ook
misleidend. Hij had deze in of nabij de kustlijn moeten
teekenen en niet in het watergebied 1). In de Hoofden is
de deining vaak een kruising van de Noordzee- en de
Kanaaldeining, waarbij de eerste schijnt te overheerschen.
I n,,e
Tusschen Gris Nez en Blanc Nez bestaat het breede
zandstrand van Wissant (Witzand), en wel in den vorm
4,dr ee'/ / e
van een fraaie kustboog. Bij Blanc Nez is, in tegenstelling met Gris Nez, eveneens een breed zandstrand
aanwezig, dat echter zoo ondiep reikt dat de krijtondergrond hier gemakkelijk ontbloot wordt. Nabij Sangatte
(Zandgat) wordt de kust vrij sterk aangetast, waardoor Fig. 12. Stranddriften ter weerszijden van Gris Nez (BRIQUET.)
zich verder oostelijk eenige steenen op het strand bevin- De
pijlen moeten in de kustlijn
worden gedacht.
den. Ten oosten van de haven van Calais (Kâles) vindt
men nagenoeg geen steenen meer.
In het algemeen zijn de onderzochte Fransche kusten zandrijker dan de Engelsche.
Bij de laatste ontbreekt het zand op vele plaatsen geheel.
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Ook voor de stranddrift moet dus tot de gevolgtrekking worden gekomen, dat deze
voor beide oevers de Hoofden niet passeert. Bezuiden Gris Nez bezit zij zelfs een zuidelijke
richting.

') Zie echter ook:

BRIQTJET,

Littoral du Nord de la France, blz. 246.
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HOOFDSTUK III.
METINGEN BETREFFENDE DE STROOMSNELHEDEN
IN DE HOOFDEN.
§ ii. STROOMVERTICALEN.
De snelheidsmetingen, welke aan boord van de ,,Oceaan" plaats vonden, werden
steeds op 21A m afstand van het vaartuig verricht, omdat anders de stroomen nabij
de oppervlakte wegens de storende werking van het meetvaartuig niet zuiver zouden
worden gemeten. Om de 2 meter diepte werden daarbij de snelheden in de geheele
verticaal van het meetpunt bepaald. Het laagste punt waar de stroomen regelmatig
werden gemeten lag op 0,15 m boven den bodem.
Door de gevonden snelheden grafisch uit te zetten als functie van de hoogte
boven den bodem ontstaan de zoogenaamde stroomverticalen, en deze wijzen steeds
opnieuw uit:
10.

dat gemiddeld de maximum stroom aan de oppervlakte wordt gevonden;
20. dat de bodemsnelheden aanzienlijk kleiner zijn dan de oppervlaktesnelheden;
3°. dat de snelheden van boven naar beneden gemiddeld volgens een parabool
van de 50 orde afnemen en dus de snelheidsgradiënt nabij den bodem bijzonder sterk is;
4°. dat hoofdzakelijk door verschillen in soortelijk gewicht van het water de
snelheidsverticaal abnormaal kan worden.
Andere factoren, welke abnormale stroomverticalen kunnen veroorzaken zijn
een oneffen bodem, dichtbij gelegen oevers, wind, en dergelijke. In onze bovenrivieren vindt men parabolen van de 6° â 10° orde, dus stroomverticalen, waarbij
het verschil tusschen de oppervlakte en de lager voorkomende stroomen niet bijzonder
groot is. In onze benedenrivieren is de normale strooming zeer sterk gestoord door
de verschillen in het zoutgehalte.
In het algemeen heeft men dus de gevallen te onderscheiden welke in fig. 13
zijn afgebeeld.
Velen nemen nog steeds aan
dat de grootste stroomen iets beneden de oppervlakte voorkomen.
Reeds in 1879 kwam de in_______
genieur van den Rijkswaterstaat
J. W. G. STIENEKER op grond
van zijn zeer uitvoerige onder___________
zoekingen tot de meening, dat
voor onze bovenrivieren de grootste snelheden nagenoeg steeds
aan de oppervlakte voorkwamen.
Slechts in enkele gevallen was
Fig. 13. Voorbeelden van normale en gestoorde stroomverticalen.
het maximum daar iets beneden
en hij schreef dit toe aan onvolkomenheden van het meettoestel, aan stroomonrust
en aan meting in de nabijheid van een steilen oever. Van veel belang is het niet of de
grootste snelheden iets beneden het oppervlak worden gevonden dan wel juist aan
de oppervlakte. In laboratoriumgoten en smalle rivieren schijnt het eerstgenoemde
verschijnsel zelfs regel te zijn.
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Bij de metingen met de ,,Oceaan" wordt, zooals gezegd, het maximum gemiddeld
steeds aan de oppervlakte gevonden.
Wat de benadering der stroomverticalen door een parabool betreft, hiervoor
bestaat nog steeds veel meeningsverschil. Velen nemen een kromme lijn aan welke
den bodem snijdt, anderen een combinatie van kromme lijnen, welke den bodem
raakt. Blijkens onze waarnemingen is echter een eenvoudige parabool met verticalen
as te verkiezen boven andere lijnen.
In het Vlie en diens buitengeulen werden in 1933 ongeveer 200 stroomverticale
met de ,,Oceaan" gemeten. Getracht werd een parabool te vinden, welke deze
krommen benaderde. Het bleek dat deze den vorm
5.2/

voakh
bezat. Ongeveer dezelfde parabool werd thans ook voor de Hoofden gevonden,
namelijk:
v=a"h
terwijl de ingenieur van den Rijkswaterstaat I. L. KLEINJAN in 1934 voor de Schelde
eveneens gemiddeld een parabool van de 50 orde vond.
In de uitdrukking voor den algemeenen vorm van een stroomparabool:
v = a Vh is v de snelheid op een hoogte h en a de snelheid op i m boven den
bodem. Voorts is q de orde van de parool, terwijl

q

de volheidsfactor

kan worden genoemd (zie fig. 14).
Blijkens de eigenschap van parabolen is y de verhouding
van de paraboolinhoud en de inhoud van het omvattend vierkant
of ook de verhouding tusschen gemiddelde stroom V verj en
oppervlaktestroom v0 ,, dus:
V vert

7
V opp

Van eiken meetdag werden de stroomverticalen, welke
/
7
gedurende het felste gedeelte van de eb en van den vloed
J4
"
werden gevonden, gemiddeld. Deze laatsten werden geteekend
)__4DC
in de fig. 15 en 16, terwijl van elk de y werd gevonden als
quotient van het parabooloppervlak en het omschreven vierkant. Fig. 14. Benaderende parabool
Daarna werd de middelbare fout dezer y s bepaald, welke v = a
voor de stroomwerd bevonden te Zijn 4 %. Voor het Vlie was dit 3,5 %.
verticalen.
In de gemiddelde stroomverticalen van fig. 15 en 16 werd
tevens aangegeven, zoodat men een duidelijk beeld krijgt
de parabool v = 4,1
van de benadering, welke daarmede wordt bereikt. Het schijnt niet wel doenlijk
de werkelijkheid met behulp van een eenvoudige formule beter te benaderen.
Op grond van ongeveer ioo gemeten stroomverticalen in zee en in onze zeegaten
mag dus worden afgeleid:
Voor normale omstandigheden bezitten de getijstroomen in zee en in onze zeegaten,
voorzoover geen verschillen in soortelijk gewicht aanwezig zijn, stroomverticalen, welke
zoowel voor eb als voor vloed goed benaderd worden door de formule
v = a
Deze regel is van veel beteekenis, omdat men vaak te doen heeft met een reeks
stroommetingen in één enkel punt. Met behulp der bovenstaande formule kan men
43

STAAT VOOR DE BEPALING DER GRAAD VAN DE STROOMPARABOLEN.
Vloedstroom.
Datum.

14-6 '34

MeetGem.
punt. Tijd, waarover di epte
gemiddeld. in m.

15-6 '34
i8-6 '34
21-6 '34
25-6 '34

K
N
01
G
D1

13.41-15.30 49
12.30-15.00 20,4
6.45- 8.25 51,5
I0.00-12.30 36

26-6 '34
27-6 '34
28-6 '34

E2
B
II

6o
30
65
24,4
36,5
51,7

3-7 '34
20-7 '34
23-7 '34
24-7 '34
25-7 '34
26-7 '34
28-7 '34
31-7 '34
1-8 34
7-8 '34
9-8 '34
io-8 '34
4-6 '35
19-7 '35
22-7 '35
21-8 '35
22-8 '35
23-8 '35
24-8 '35
26-8 '35
28-8 '35
29-8 '35
30-8 '35
2-9 '35
3-9 '35

11.30-13.30
11.30-14.00
13.00-15.30
6.43- 7.10
02
17.30-18.30
M2
5.45- 6.55
E1
8.55-11.10
F
9.55-12.30
Z
10.00-12.00
D2
M1 15.30-17.30
5.50- 6.30
1
17.05-18.00
11.00-13.00
C
D
12.00-14.00
Y2 12.00-14.00
V
14.30-16.30
M, 13.00-15.30
L
16.00-i8.00
P
16.00-18.32
5.04- 6.00
A
17.00-17.17
X
6.3o- 8.32
8.33-10.32
Q
Y1
9.30-12.00
R
II.00-13.00
U1 13.00-15.00
W 12.30-14.30
S
T
14.00-16.30

57,3
20,5
39,4
71,5
31,9
36,5
32,0
44,6
35,2
50,5
32,7

Y

Ebstroom.
X

o,83
0
0,85 + 0,02
0,73* - 0,10
0,84 + 0,01
0,84
0,85
0,82
o,8o
0,84
o,86
0,76k
0,84
0,85
o,86

0,84
0,83
o,86
o,86
0,83
0,73*
0,85
o,8
22' 75
30,6 0,79
6o,o 070*
29,2 0,85
27,5 0,84
51,0 0,83
34,1 o,8
43,0 0,84
0,824

+ 0,01
+ 0,02

- 0,01

-0,03
+ 0,01
+ 0,03
-0,07
+ 0,01
+ 0,02
+ 0,03
-j- 0,01
0

+ 0,03
+ 0,03
0

- 0,10
+ 0302
+ 0,02
-0,04
-0,13
+ 0,02
+ 0,0,
0
± 0,02
+ 0,01

Gem.
Tijd, waarover diepte
gemiddeld.
in m.
7.16-10.00
18.30-19.30
10.40-13.00
13.00-15.00
6.00- 7.00
17.30-18.25
6,25- 8,00
18.53
6.30- 8.30
7.30- 9.30
10.00-14.00
11.30-13.30
16.00-i8.00
5.55- 6.30
17.30-18.25
17.30-19.00
8.30-10.30
10.00-12.00
11.00-13.00
5.45- 6.35
17.30-18.25
7.00- 9.00
7.00- 9.00
9.00-11.00
8.00-10.00
10.30-12.30
10.30-13.00
11.30-13.30
13.00-15.30
14.30-16.30
16.30-18.00
6.00- 8.00
7.30- 9.30
7.30- 9.30
9.30-11.00
9.00-11.00

1531
11,1

56,7
34,2
54,1
24,2
53,5
18,8
31,8
49,4
46,4
14,7
32,4
33,1

y

x

0,87 ± 0,04
0,89 + 0,06
0,79* -0,04
0,84 + 0,01

59,4

0,84 + 0,01
o,8
+ 0,02
0,82 - 0,01
0,84 + 0,01
0,85 + 0,02
o,8
+ 0,01
0,83
0
0,82
0,01
0,83
0
0,82 -0,01
o,81 -0,02

29,4
32,9
26,9
42,2
26,2
48,9
29,1
2034
27,75
57,4
25,1
24,0
49,2
30,25
47,0
37,9

0,82
o,86
0,83
0,82
0,84
0,81*
0,84
0,83
0,83
0,89*
o,8o
0,82
0,81
0,85
0,82
0,83

-0,01
+ 0,03
0

- 0,01
-}-

0,01

-0,02
± 0,01
0
0
H-1 0,06
-0,03
- 0,01
-0,02
+ 0,02
- 0,01
0

0,834

dan hieruit de stroomen in de geheele verticaal, dus ook de bodemstroomen en gemiddelde stroomen leeren kennen.
Onze waarnemingen zijn eenigszins in strijd met een oude opvatting, die door
de Fransche ingenieurs der Hydrografie GAUSSIN en PLoIx, vooral door de laatste,
De met * gemerkte waarden wijken af, omdat boven zeer sterk geaccidenteerde bodems werd gemeten. Laat men
deze weg, dan is de middelbare fout in de y slechts ongeveer i %. De parabooigraad wordt daarbij q 5.2.
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Fig. i. Gemiddelde stroomverticalen in de Hoofden bij vloedstroom.
Snelheidsschaal r cm = o.6o m/sec.
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naar voren werd gebracht. De eerstgenoemde ingenieur verrichtte in 1855 stroommetingen nabij Boulogne, waarbij hij gebruik maakte van twee fiesschen, verbonden
door een touw van 15 m lengte. De eene flesch dreef aan de oppervlakte, de andere,
welke zwaarder was, op 15 m diepte. GAUSSIN vond daarbij een kleine vermindering
van de snelheid van de gekoppelde fiesschen ten opzichte van de oppervlaktesnelheid.
Aldus kwam hij tot de bewering, dat de stroom als een ,,courant de masse" moet
worden beschouwd, waarmede hij waarschijnlijk niet meer bedoelde, dan dat de stroom
als ,,normaal" moest worden opgevat. Zijn opvolger EDM0ND PLoIx, die in 1875
de metingen herhaalde, kwam tot de conclusie: ,,ainsi nous pouvons considérer,
comme M. GAUSSIN, le courant qui passe devant Boulogne comme un courant de
masse, en ce sens qu'en un point donné sur toute la hauteur de la tranche verticale
la vitesse est a peu pres la même. (136, 1876, blz. 32). Hij gaat dus verder in zijn bewering dan GAUSSIN, die waarnam, dat de twee samengekoppelde fiesschen een weinig
minder snelheid verkregen dan de oppervlaktestroom. PLoIx, die zelfs een kleine toename
der snelheid met de diepte meende waar te nemen, zal mogelijk geen rekening gehouden
hebben met invloed van den wind op den oppervlaktedrijver of met andere factoren.
In 1890 was de ingenieur RÉNAUD belast met het ontwerpen van een plan voor
een brug tusschen Frankrijk en Engeland (149, 1891, blz. 898) waarbij hij eveneens
tot de geijkte opvatting kwam eener ,,courant de masse" met stroomen die ,,les mêmes
au fond qu'a la surface en vitesse et en direction" zouden zijn. Elders, namelijk in ,,Compte
rendu des séances de la société de géographie" 1891, blz. 122 beweert hij ,,la massa
entière de l'eau, du fond â la surface se dirige alternativement suivant les dénivellations
produits par la marée". ,,Il n'y a pas comme á Gibraltar un contre courant inférieur".
Waar RÉNAUD blijkbaar den nadruk op wilde leggen was, dat de stroomverdeeling
als ,,normaal" moest worden beschouwd en niet abnormaal gelijk bij Gibraltar tengevolge der verschillen in het soortelijk gewicht.
In 1880-1882 hadden onderzoekingen plaats van de stroomen in de Noordzee
door H. BERNELOT MOENS en R. P. J. TUTEIN NOLTHENIUS resp. marine-officier
en ingenieur van den Rijkswaterstaat, die als eersten zullen mogen worden beschouwd op het gebied van betrouwbare metingen van zeestroomen nabij den bodem.
Zij vonden reeds een getal y = o,8 voor de verhouding gemiddelde stroom: oppervlaktestroom. Dit bedrag is voor een 50 graads parabool y = 0,835, zoodat het verschil
tusschen onze metingen en die van 188o-82 slechts gering is.
Een verklaring der stroomparabolen kan als volgt worden gedacht. Leunend
over de reeing van een bewegend schip ziet men het water nabij den scheepswand
meegesleurd worden, waarbij de laag, die onmiddellijk in contact is met de scheepshuid, geheel wordt meegesleurd; de laag, die zich op 10 cm afstand bevindt met een
kleinere snelheid; een laag die nog verder verwijderd is met nog kleinere, enz.
Denkt men zich nu het schip voor anker liggend en het water bewegend, dan
maakt dit relatief geen verschil: de snelheidsgradiënt nabij de scheepswanden blijft
ongeveer parabolisch verloopen. 1)
Zoo kan men zich ook den bodem van een kanaal voorstellen als bewegend en het
water als stilstaande. Per seconde verplaatse deze bodem zich over AB naar links,
zoodat de relatieve snelheid van het water ten opzichte van den bodem door den vierhoek A B C D is voor te stellen. Nadat zekeren tijd is verloopen heeft de bodem het
1)

Messung der Wassergeschwindigkeiten neben den Schiffswand. Werft, Reederei, Hafen,
Heft 17, 1926.
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Fig. 16. Gemiddelde stroomverticalen in de Hoofden bij ebstroom.
Snelheidsschaal i cm = o.6o mlsec.
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water meegesleurd en het is duidelijk, dat de meesleuring van de hoogere waterlagen
in belangrijk mindere mate zal zijn geschied dan van de lagere.
Het oppervlak o. tusschen het oorspronkelijk en het uiteindelijke
snelheids diagram is dus verdwenen door wrijving. Anders gezegd:
de afremmende werking van den bodem is het sterkst bij den
bodem en het zwakst zoo ver mogelijk van den bodem.
_____
Daar in turbulente rivieren steile parabolen worden aangetroffen, kan men tot de plausibele gevolgirekking komen, dat
-:
groote turbulentie de afremmende werking gemakkelijker naar
de hoogere lagen kan voortpianten dan geringe turbulentie.
Fig. ri. Schematische voor- Mogelijk speelt hierbij de breedte van rivieren en de aard van
stelling der afremmende
..
de oevers mede een rol, terwijl ook de viscositeit van het water
werking van den bodem.
van belang zal zijn.

A

§ 12.

VERBAND TUSSCHEN STROOMSNELHEDEN EN DE BEWEGING VAN VASTE
STOFFEN.

Hierover is eveneens reeds zeer veel geschreven, doch nog betrekkelijk weinig
onderzocht.
Daar Waterstaat, voor zoover mij bekend, de eerste is die hieromtrent uitgebreide
onderzoekingen in de stroomen zelf verricht, is het van belang hierop dieper in te gaan
en eenige der daarbij gevonden uitkomsten te vermelden.
Gewoonlijk wordt de invloed van stroomen op den bodem sterk overdreven voorgesteld, terwijl steeds de fout wordt gemaakt, dat men gemiddelde of oppervlaktestroomen betrekt op de bodemaantasting in plaats van de bodemstroomen.
TWENHOFEL neemt in zijn standaardwerk ,,Treatise on Sedimentation" 1932,
waarbij een opgave van niet minder dan I179 stuks literatuur, een staat op, welke echter
niet voor fijn materiaal geldt. Steentjes ter grootte van een boon zouden bij bodemsnelheden van 0,90 m/sec. gaan bewegen. Op welke hoogte men deze snelheid boven
den bodem moet denken wordt niet vermeld, evenmin als de beantwoording der vraag
of dit cijfer berust op laboratoriumonderzoek of op een onderzoek in de natuur.
Prof. MEYER-PETER uit Zürich 1) neemt grenssnelheden aan van 0,65 m/sec. voor
zand van 100 a en 1,30 m/sec. voor zand van 1000 M. Ook hier ontbreekt de hoogte van
de snelheid boven den bodem.
DANGEARD haalt DELESSE aan 2), die beweert, dat voor rivieren een stroom van
0,70 m/sec. noodig is om rolsteenen (galets) van 3 cm middellijn te verplaatsen en dat
een stroom van 1,20 m/sec. hoekige steenen van vele centimeters grootte zou kunnen
bewegen. Vergelijkt men deze cijfers met die van TWENHOFEL en MEYER-PErER,
dan valt een buitengewoon groot verschil op te merken. Bij eenzelfde snelheid van
ongeveer 0,70 m/sec. zouden volgens TWENHOFEL steentjes bewegen ter grootte van
± 3 mm, volgens MEYER PETER zand van ongeveer 0,12 mm en volgens DELESSE
steenen van 30 mm.
Het ontbreken van opgaven van de hoogte boven den bodem is een der redenen,
welke als verklaring voor deze uiteenloopende cijfers kan worden gebruikt. DELESSE
zal waarschijnlijk geen bodemstroomen hebben gemeten en mogelijk in een ondiepe,
,,schietende" rivier zijn waarnemingen hebben verricht. Het spreekt vanzelf, dat in
een bergrivier met een mogelijk zeer onregelmatigen steenbodem en waarschijnlijk
MEYER-PETER. Pubi. Waterb. Lab. te Zürich Nr. 31, 1932.
DELESSE. Lithologie des mers de France, 1871.

een buitengewoon woelige afstrooming van het water, de beweging van vaste stoffen
anders moet zijn dan in een rustig stroomende rivier.
TELF0RD (zie 127, 1885, blz. 64) geeft o.a. voor ,,zand" een grenssnelheid van
0,305 m/sec, doch vermeldt niet welke korreigrootte of samenstelling dit zand heeft,
noch op welke hoogte boven den bodem de snelheid gedacht moet worden. Voor
,,grind" geeft hij 0,609 m/sec als grenssnelheid. Ook hier ontbreken de maten.
Een veel gebruikte formule is die van GILBERT:
D

0,0042
g-i

Vm

X

2,7

waarin D de diameter van het bewegend materiaal in voeten, g het soortelijk gewicht
en v», de gemiddelde snelheid in voeten per sec. is.
BORLEY die in zijn ,,Marine deposits of the Southern North Sea" (12, 1923)
hiervan gebruik maakt komt daarbij tot grenssnelheden van 13,7 cm/sec. voor zand
van 100 á 500 micron en 25 cm/sec. voor zand van 500 â 1000 micron. Dit zijn n.b.
gemiddelde snelheden, waarbij dus bodemsnelheden behooren, die zoo miniem klein
zijn, dat zij elke stootkracht missen. Het gebruik van bovenstaande formule moet
dus worden ontraden.
De metingen met de ,,Oceaan" en met de andere Rijksvaartuigen geven een goed
inzicht in hetgeen stroomen wel of niet kunnen verrichten. Reeds in Hoofdstuk 1
werd melding gemaakt van het geringe zandafvoerend vermogen van de Nieuwe Merwede, waarbij zand van ± 500 micron niet door betrekkelijk krachtige stroomen te
verplaatsen bleek en dit geeft een houvast voor te overdreven voorstellingen.
In het hieronder volgend staatje worden in de eerste kolom de gemiddelde
korreigrootten van den bodem in verschillende meetpunten van het Vlie aangegeven,
terwijl in de tweede kolom de snelheid op 0,15 m boven den bodem wordt vermeld,
waarbij het betrekkelijk kleine bedrag van 2 cm3 zandgehalte per io liter water werd
bereikt in een monster, genomen uit de laag van 5 tot 15 cm boven den bodem:
gem. korrelgrootte
snelheid op 0,15 m
516 micron
1,05 m/sec.
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,,
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,,
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,,
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0,44
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,,
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Hieruit volgt dus, dat een stroom van ongeveer i m/sec. (op 15 cm boven den
mm middellijn eenigszins ( gehalte van 0,2 0 /00 op ongeveer io cm
bodem) zand van
boven den bodem) in beweging kan brengen, terwijl een stroom van 0,75 m/sec op
dezelfde hoogte zand van ongeveer 1 /3 mm middellijn in dezelfde mate kan bewegen.
Voorts kan een stroom van 0,50 m/sec, op dezelfde hoogte boven den bodem, zand
van ongeveer 1 /4 á 1/5 mm middellijn bewegen.
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Er doen zich blijkens de staat echter Vrij sterke onregelmatigheden voor. Zand
van een gemiddelde korreigrootte van 200 micron zou op de eene plaats in dezelfde
mate worden opgewerveld bij een stroom van + 0,44 m/sec., als elders zand van
150 micron bij den sterkeren stroom van 0,58 m/sec. (alle stroomen gerekend op 0,15 m
+ bodem).
Dergelijke onregelmatigheden vinden hun oorsprong in plaatselijke omstandigheden. Indien bijvoorbeeld een bodem aan bijzonder woelige stroomen is blootgesteld
zal het zand daar naar verhouding eerder gaan bewegen. Ook zal los zand anders door
den stroom worden aangetast dan zand, dat een harden bodem vormt. Het slibgehalte
speelt hier een belangrijke rol, omdat dit het bodemzand aaneenkit. Een andere factor
is nog de golving van den bodem.
Hierbij treedt natuurlijk een overmatig
woelige bodemstroom op.
'\ /
De cijfers van den hierboven
gegeven staat geven een indruk
van hetgeenstroomenkunnen ver2
1'
zetten (zie ook fig. 18). Een algemeene formule, welke het verband zou aangeven tusschen
______________________________
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Fig. 18. Verband tusschen korreigrootte en zandgehalte bij een
hiervoor niet worden gegeven,
snelheid van
m/sec. op 10 cm. boven den bodem.
omdat dit een verkeerden indruk
van nauwkeurigheid zou verwekken. Het is de bedoeling nog vele metingen dienaangaande te verrichten en voorloopig nog niet veel verder te gaan dan het trekken van
voor bepaalde gebieden opgaande conclusies.
Een algemeene conclusie, welke reeds getrokken kan worden is, dat de grafiek,
aangevende het verband tusschen bodemstroom en zandgehalte door een parabool
van de 30 â 5) orde benaderd kan worden. Dit wil dus zeggen, dat het zandgehalte
op een bepaalde hoogte in het water naar verhouding sterker toeneemt dan de bodemstroom. Het zandtransport is tenslotte weder een functie van den stroom en het zandgehalte, zoodat dit transport in nog sterkere mate met de grootte der bodemstroomen
toeneemt.
Ook kunnen nog eenige cijfers worden genoemd aangaande de verdeeling van het
zandgehalte in een verticaal. Voor de metingen in het nauwste gedeelte van den Vliestroom verhielden de zandgehalten, gemeten op 0,10, 0,30, 0,50 en 0,70 m boven den
bodem, zich gemiddeld als loo: 54 : 35 : 28 (fig. i9).
Dit is natuurlijk eveneens zeer sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden
en het moet volkomen ontoelaatbaar worden geacht daaruit de algemeene gevolgtrekking te maken, dat deze verhouding steeds en overal zal worden aangetroffen.
Wat er onmiddellijk op den bodem gebeurt is moeilijk waar te nemen. Gewoonlijk wordt door ons in de
laag van 0 tot 0,10 m boven den bodem niet gemeten.
Evenwel werden toch steekproeven verricht, waarbij de
zandbeweging onmiddellijk boven den bodem kon worden
gemeten. Dergelijke metingen toonden aan, dat de zandverticaal verlengd behoort te worden ongeveer op de Fig. i9. Zandgehalte-verhoudingen in
wijze zooals in fig. 19 is aangegeven. In het laboratorium een verticaal (Zeegat van het Viie).
te Delft worden onder leiding van Ir. THIJSSE dienaangaande verder proeven verricht.
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In het algemeen kan men zeggen:
10. zand van ± 500 /1 begint te rollen bij een stroom van + 0,30 â 0,50 m/sec.
(gemeten op 0,15 m +). Deze beginsnelheid is afhankelijk van den bodemvorm;

2°. zand van ± 500 ,11 geeft bij een snelheid van ± i m/sec. (0,15 m + bodem)
op 0,10 m + bodem een zandgehalte van ongeveer 2 cm3 per 10 liter;

30

het verband tusschen de bodemsnelheid (0,15 m +) en de zandgehalten is
parabolisch (+ 30 5 orde);
40•

het zandgehalte neemt af met de hoogte boven den bodem en is vaak op m
boven den bodem reeds betrekkelijk gering;
50

de korreigrootte van het zwevend zand neemt eveneens af met de hoogte en
is op 0,10 m boven den bodem reeds gewoonlijk 0-50 ii kleiner dan het zand van den
bodem zelf. Bij grover bodemzand komen aanzienlijk grootere verschillen voor.
Herhaald wordt, dat de bovengenoemde cijfers niet exact zijn, doch slechts ruwe
gemiddelden, geldende voor één bepaalde streek.
Fig. 20 geeft eenige voorbeelden van grafieken voor het verband tusschen stroomsnelheid en zandgehalte.
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Fig. 20. Verband tusschen de snelheid op 0.15 m boven den bodem en het zandgehalte op 0.10 m boven
den bodem voor verschillende plaatsen in het zeegat van het Viie.
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