overbrenging der electrische trilhing op het papier geen tijd vordert en dus slechts
de echotijd wordt gemeten.
Fig. 69 geeft een algemeen beeld der ligging van de gestrekte banken in de
Zuidelijke Noordzee en in den mond van het Kanaal.
De bovengeschetste vormen zijn karakteristiek voor alle banken, die onmiddellijk
op een grindbodem rusten. Fig. 70 geeft bijvoorbeeld de registratie van een dwarslooding over het Zuideinde van de Fails (hooge heuvels, max. 20 m, rustend op een
horizontale harde laag), terwijl fig. 71 een dwarsprofiel geeft van een der overige langgestrekte banken. De horizontale afstanden moeten op deze profielen natuurlijk sterk
vergroot worden gedacht. De ware verhoudingen vindt men beneden op de figuren.
De lange, gerekte vormen der banken houden zonder twijfel verband met de
stroomen. Indien een heuvel buiten een der fianken zou uitsteken, zou deze binnen
korten tijd moeten worden afgeschaafd. Aldus kunnen de stroomlijnvormen der banken
worden verklaard.
Er bestaat een zekere overeenkomst tusschen een zandwoestijn en een zeebodem,
welke uit zand bestaat dat door de heerschende stroomen kan worden opgewerveld.
Zoo goed als men de Sahara wel als een ,,zandzee" hoort betitelen, kan men ook
spreken van een ,,onderzeesche woestijn" voor het gebied tusschen Engeland en
Nederland bezuiden de lijn den Helder—Wash. Eenig verschil wordt veroorzaakt
doordat de zeestroomen veelal aanzienlijk regelmatiger zijn dan de winden. Slechts
in enkele gevallen zal men bij passaten of moessons de regelmatigheid ontmoeten,
welke dagelijks in zee wordt bereikt. De zeestroomformaties zullen dan ook in het
algemeen regelmatiger zijn dan de windformaties.
Wanneer in een woestijn weinig zand beschikbaar is, met andere woorden,
wanneer de harde ondergrond blootgewaaid kan worden, kunnen er fraai gevormde
sikkelduinen (barchanen, fig. 72) ontstaan, die soms langzaam over de steenviakte
trekken. Al het beschikbare zand wordt in deze barchanen geborgen, of anders uitgedrukt: de gaten waar de harde ondergrond door den wind wordt blootgelegd, hebben
de neiging zoo groot mogelijk te worden.
Dat dit ophoopingsverschijnsel plaats vindt is niet zoo verwonderlijk, indien
men bedenkt, dat de luwten achter de barchanen de eenige
plaatsen zijn waar het zand tot rust kan komen. Wordt ergens
een zanddeeltje van de vlakte opgenomen door den wind, dan
zal dit worden voortgestuwd, totdat een barchaan wordt
1 1!
ontmoet waar achter het kan neervallen. Ook zullen de zand______\
korrels, die van den blootgestelden rug der barchaan worden
losgewaaid, aan den luwen kant weer tot rust komen. Vandaar
het voortwandelen en den eigenaardigen vorm van het sikkelduin.
Fig. 72. Schema van een
barchaan (geliikstroomIn een waterbouwkundig laboratorium kan men deze
formatie bij wern besikkelduinen uitstekend met stroomend water verkrijgen, mits
schikbaar zand).
men niet te veel zand strooit op een harden bodem.
Barchanen zijn typische geijkstroomformaties. Denkt men thans wisseistroomen
(eb en vloed, moessonwinden), van tegenovergestelde richting, dan moet een willekeurige zandhoop een sigaarvorm verkrijgen met de lange as in de stroomrichting.
Tijdens eb wordt bijvoorbeeld zand naar links verplaatst en valt daarbij in de luwte
achter de zuiderpunt, tijdens vloed geschiedt de zandbeweging in omgekeerde richting
en er valt weer zand aan de noorderpunt, terwijl de zandmassa door eiken stroom, die
er langs trekt, zijdelings wordt afgeplat. Indien een der twee stroomen, bijvoorbeeld de
vloed in voldoende mate overheerscht,zou men kunnen veronderstellen, dat de
hO

Fig. 70. Dwarsprofici over de zuidpunt van de Falis.

Fig. 71. Dwarsprofiel van de Varne.
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Fig. 73. Lybisch duin volgens KADAR.

sigaarvormige bank in de vloedrichting zal worden verplaatst. Evenwel zijn zulke
streksche zandophoopingen als het ware een natuurlijk middel om de zandverplaatsing tot een minimum te beperken daar het blootgesteld oppervlak zeer gering
is ten opzichte van de massale inhoud.
Dergelijke sigaarvormige zandduinen worden o.a. in Lybië aangetroffen, mogelijk als
gevolg van de daar heerschende windrichtingen die voor 63 % uit het Zuiden en voor
14 % uit het Noorden waaien. KA.rR (96, 1934) beschrijft deze en geeft daarvan
foto's en teekeningen, waaruit blijkt, dat de Lybische duinen nagenoeg volkomen
gelijken op de onderzeesche formaties, welke wij in de nabijheid der Hoofden aantroffen (zie fig. 73).
KADÈu's beschrijving dezer ,,Lybische duinen" of ,,seifduinen" is als volgt:
,,In plattegrond zijn zij ovaal van vorm; hoe langer de duinen, des te meer zijn zij
afgeplat. Het dwarsprofiel heeft gewoonlijk den vorm eener gelijkbeenige driehoek,
terwijl de langsdoorsnede op een langgestrekte boog gelukt, tamelijk steil aan de
windzijde en zachter glooiend aan de lijzijde. Zulke regelmatige vormen zijn echter
zeldzaam. Kleine barchanen (bedoeld zullen zijn zandheuvels of zandgolven) worden
dikwijls op den rug aangetroffen en doen het silhouet daarvan gelijken op golven.
De lengte dezer lybische duinen kan zich uitstrekken van eenige honderden meters
tot vele kilometers. De langste, die ik vond, mat 140 km; hun hoogte wisselt met de
lengte, maar is gewoonlijk 30 â 40 meter. Meestal staan de Lybische duinen los op de
steenviakte, waarbij de kanten door de gele kleur van het zand scherp afsteken tegen
de bruine steenen. Tusschen de duinen is de bodem over vele kilometers naakt".
Bovenstaande beschrijving past vrijwel geheel voor banken als de Varne, Ridge,
Baas, Falls enz. De laatste is ongeveer i km breed, 6o km lang en 30 â 40 m hoog.
De voornaamste eigenaardigheid van deze wisseistroomformatie bij weinig beschikbaar
zand is, dat de lengteassen liggen in de stroomrichting (longitudinale vorm).
ENQUIST, (61, 1932) zegt, dat de sigaarvormige zandruggen, welke in de lengterichting van den heerschenden wind liggen, ook ontstaan kunnen bij wind uit één
enkele richting. Alsdan zou deze vorm evenals de barchaan een ,,gelijkstroomformatie"
kunnen zijn. Het komt mij niet waarschijnlijk voor, dat een zelfde oorzaak onder
gelijke omstandigheden nu eens barchanen, dan weer streksche duinen zou vormen.
De streksche duinen van Enquist zijn mogelijk erosieresten van een uitgewaaide
zandmassa. Evenals barchanen bij wisselstroomen onbestaanbaar zijn, zijn waarschijnlijk lybische duinen onbestaanbaar bij voldoend krachtigen stroom uit één
richting.
In een laboratorium is dit natuurlijk gemakkelijk uit te maken.
Indien wel veel zand aanwezig is - dus de harde onderlaag geen kans heeft
blootgelegd te worden - ontstaan vaak regelmatige zandgolven of ribbels, welker
ruggen loodrecht op de stroomrichting staan (transversale vorm).
Bij stroom van één richting ontstaan de bekende asymmetrische vormen (zie
fig. 74), waarbij de steile zijde de heffing van het natuurlijk talud heeft en aan de
lijzijde is gelegen. Bij wisseistroom (eb en vloed) ontstaan andere vormen. Indien de
stroominvioeden op den bodem in evenwicht verkeeren ontstaat de trochoïdale
of symmetrische golfvorm; indien een der stroomrichtingen overheerscht de asymmetrische of voortbewegende golfvorin, en indien de eene stroomrichting in sterke
mate overheerscht en de golf op het punt staat te ,,breken" ontstaat de zoogenaamde
kattenrugvorm.
Dikwijls bereiken elk dezer vier vormen een hoogte van ongeveer 20 % van de
diepte. Zoo heeft men o. a. in den benedenmond van de Lek bodemgolven van 4 i m
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Fig. 74. Goifvormen (voldoende zand).

hoogte, en in de Zuidelijke Noordzee golven van gemiddeld 5 â TO meter, gemeten
tusschen dal en top (zie fig. 75). Dikwijls zijn deze goifvormen over afstanden van
vele tientallen kilometers zeer regelmatig. De heuvels aan het einde der zandbanken
bereiken soms hoogten van 20 meter. Dit is aan de zuidpunt van de Fails het geval
(zie fig. 70).
De rafelingen, die erdoor bij aanwezigheid van stroomen ontstaan, zijn bij
windstil weer zeer duidelijk te zien. Sommige staan op de hydrografische kaarten
aangegeven als ,,strong rippie". De juiste vormen der groote bodemgolven waren
tot nog toe niet bekend; doch de visschers noemden hen ,,hompels", ,,ribben"
of ,,bollen" en ook ,,ongelijkens".
Het ontstaan van ribbels hangt natuurlijk af van de korrelgrootte en de samenstelling van het zand en van de stroomsnelheden. Ribbelvorming moet opgevat worden
als een soort resonnantie-verschijnsel, te vergelijken met een schommel waartegen
telkens op het juiste moment geduwd wordt. ,,Ofschoon golven tot de dagelijksche
natuurverschijnselen behooren, zoo zijn onze veelvuldige theoriën nog onvoldoende
gefundeerd met waarnemingen en onderzoekingen", zegt de bekende Duitsche getijwiskundige H. THORADE ( 1920. Annalen der Hydrographie). Toch wordt veel moeite
gedaan in deze kwestie verder door te dringen. Men zie bijvoorbeeld de werken van
VAUGHAN CORNISH. (32, 1932) . Het golven van een vloeistof is principieel anders dan
het golven van een zandbodem.
HENNING KAUFMANN
1928) schrijft terecht: ,,Ieder, die met een onderzoek
der golfphenomenen begint zal spoedig ontdekken, dat hij in een vreemde wereld is
terechtgekomen; oorzaak en gevolg maken een wilden rondedans, de phenomenen
glippen uit zijn handen wanneer hij hen tracht te grijpen. Zelfs de lichten der weten112
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Fig. 78. Dwarsprofiel van de Rabsbank.

schap, die overigens zulke betrouwbare bakens zijn, flikkeren hier op een vreemde,
onverwachte wijze. Indien wij op de een of andere wijze durven hopen met een koel
hoofd uit dit betooverd kasteel terug te komen, is de eenige weg voorzichtig voort
te gaan en zich nauw aan te sluiten aan hetgeen de waarnemingen leeren".
Hierop zal niet verder worden ingegaan. Slechts moge er op worden gewezen,
dat het van belang kan zijn verdere aandacht aan deze ribbels te wijden met het oog
op de scheepvaart. De verraderlijke en vaak van plaats wisselende ondiepten zijn soms
hinderlijk en indien men kon bewerken, dat de ribbelvorming werd tegengegaan I(ATJFMANN beweert, dat men in Chili zeer groote barchanen doet verdwijnen, alleen
door het bestrooien met eenige kruiwagens vol grind - men daarmede somwijlen
aanzienlijk grootere vaardiepten zou bereiken.
De zandgolven kunnen worden vergeleken met een golvend wegdek (zie fig. 74).
De wielen vallen van een goiftop in een goifdal en veroorzaken daardoor een verhooging
van den volgenden golftop. De weerstand, dien een wagen door een dergelijk golvend
wegdek ondervindt, is zeer groot en op dezelfde wijze moet ook de weerstand, welke
het water van een dergelijken bodem ondervindt, abnormaal zijn. Dit moet tot uitdrukking komen in den vorm der stroomverticalen en in de grootte van de constanten
in de formules voor de stroomen.
Eens begonnen, bestaat bij een golvend oppervlak de neiging tot zelfversterking.
§ 29. HET SYSTEEM DER VLAAMSCHE BANKEN.

In de buurt van de Hoofden schijnt alle beschikbare zand in zandbanken te zijn
opgehoopt. Verder naar het Noorden wordt het zand meer overvloedig, terwijl een
scherpe grens daarbij niet te trekken is.
Dienovereenkomstig hebben de zuidelijke gedeelten der Vlaamsche banken nog
wel den eigenaardigen smallen vorm, doch de noordelijke
niet meer in die mate. Wel zijn zij nog langgestrekt en
liggen de lange assen ook in de hoofdrichting der stroomen,
doch in het algemeen zijn zij breeder. Dikwijls is de eene
flank sterk aangesneden door de stroomen en daardoor zeer
steil. De hoogste punten liggen dan weder onmiddellijk bij Fig. 76. Profiel van de
Vlaamshhe banken,w1ke
dezen steilen kant (zie fig. 76 en 78).
niet
t dic bije ust
Tusschen de Vlaamsche banken vindt men geulen met
liggen.
gladde zandbodems, waarin het gehalte aan kleine steenen in
het algemeen noordwaarts en ook oostwaarts afneemt. Op de banken bij de kust worden
ook geen of weinig belangrijke zandgolven aangetroffen; op die verder in zee wel.
Evenwel worden ook bij deze laatste op enkele hooge en breede toppen (zoogenaamde
polders, pollen, pollaers) geen zandgolven gevonden. Waarschijnlijk vernielt daar
de branding de bodemgoliformatie, zoo die daar wil ontstaan.
Een abnormaal dwarsprofiel is dat van den Oosthinder (fig. 77).
Men moet zich het zandstransport over het gebied der Vlaamsche banken niet
voorstellen als een over de geheele breedte bestaande eenvoudige - langzame of
snelle - verplaatsing van zuidwest naar noordoost. Daarvoor is dit gebied veel te
oneffen. Sommige der geulen zijn te beschouwen als vloedgeulen waar een zandtransport in noordoostelijke richting overheerscht - andere zijn daarentegen ebgeulen met een overheerschend transport naar het zuidwesten of het zuiden.
Het is hier de plaats dieper in te gaan op de beteekenis van denparaboolvorm, waarop
in § 6 terloops bij de bespreking van de banken v66r de haven van Calais werd gedoeld.
Deze laatsten vormen een goed voorbeeld, omdat het weinig gecompliceerd is (fig. 79).
"3

Wind bezit de eigenschap in los zand erosievormen te scheppen waarbij windkuilen meer en meer worden uitgehold, zoodat uiteindelijk paraboolvormige ruggen
ontstaan, wier top ligt in de richting waarin de heerschende wind waait. In elk
duinlandschap vindt men dan ook de zooge1 j5
naamde paraboolduinen, waarvan de toppen
in onze streken naar het Noordoosten of Oosten
wijzen Stroomen hebben dergelijken invloed
d/
;i
op
het losse zand van een zeebodem.
\ >p
de /
-'
Bij wisseistroomen bepaalt de krachtigste
der twee den vorm der parabool, omdat de
resulteerende zandstroom hierdoor wordt be,/oed'7
paald. De overheerschende stroom in de ebgeul
bij Calais dwingt het zand naar het zuidwesten
Fig. 79. Eb- en vloedparabolen bi[Calais.
te gaan. De vloed kan minder gemakkelijk in
deze ebgeul vallen, omdat de drempel, welke
hier den vorm van groote zandgolven heeft aangenomen, dit belet. Daarentegen dringt
de vloed sterk onder de kust naar het Noordoosten, terwijl de ebstroom weder moeilijk
in de aldaar gevormde vloedschaar kan vallen. De bank ,,Riden de la Rade" is als een
halve parabool te beschouwen en loopt daardoor scheef op de kust. Dit vindt men
ook voor de meer oostwaarts gelegen banken: het Rapegeer, de Stroombank en de
Bank van Wenduyne. Deze scheeve aanloop der banken is een typisch teeken
van een zandtransport onder de kust in noordoostelijke richting.
Fig. 8o geeft een inzicht in het systeem der Vlaamsche banken. De ebgeulen
(geharceerd) worden hoofdzakelijk in het Noorden aangetroffen, de vloedscharen
(zwart) onder de kust. Het hoogste deel der Vlaamsche banken bevindt zich nabij

de grenslijn tusschen beide. Er is hierover één vaargelegenheid voor betrekkelijk
kleine schepen, namelijk de ,,Pas van Zuidcoote", welke tamelijk wel op dezelfde
plaats blijft.
De bankencombinatie Fails-Sandettie is waarschijnlijk ook als een ebparabool
te beschouwen. De Hinder banken vormen een aparte groep, welke, voor zoover
kon worden nagegaan, door geen drempels onderling zijn verbonden. De Riden de
Calais heeft neiging zich te verbinden met het onderzeesch plateau bij Blanc Nez
(Quenocs), hetgeen voor de haven van Calais natuurlijk hinderlijk is.
De eb- en vloedscharen willen steeds langs elkaar heen schieten. Dit is te verklaren, doordat de zandstroom in een vloedgeul een wal opwerpt tegen het ebwater
en omgekeerd. Bij gebrek aan zand kan de drempel doorbreken en kunnen de eben vloedstroomen dezelfde banen volgen.
Somtijds heeft een geul twee drempels. Deze geulen zijn dan dus aan weerszijden
min of meer afgesloten en hebben derhalve weinig beteekenis meer. Gewoonlijk
zijn het resten van vroegere eb- of vloedscharen, die ten ondergang neigen. Zij komen
hoofdzakelijk in de gebieden met veel zand voor, d.w.z. onder de kust, en kunnen
worden beschouwd als kuilen.
De bovenstaande opmerking, dat men aan den vorm der geulen kan zien, in
welke richting de zandstroom trekt is niet zoozeer op vele exacte metingen van de
plaatselijke zandbeweging gebaseerd dan wel op metingen in eb- en vloedgeulen
elders. Eenige metingen in de Vlaamsche banken hebben ons vermoeden echter
reeds bevestigd.
Waarschijnlijk is dus, dat een druk uit het Noorden het zand naar de Vlaamsche
kust stuwt of heeft gestuwd en dat er onder de kust ter breedte van eenige kilometers
een zandstroom naar het Noordoosten trekt. Intusschen moet van deze stuwing en
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dezen zandstroom geen overdreven voorstelling gemaakt worden, daar de veranderingen
in dit gebied zeer gering zijn.
Zonder twijfel is onder de kust meer zand aanwezig dan verder in zee
(zie fig. 81). Dit zou een gevolg kunnen zijn van de hierboven vermoede stuwing
uit het Noorden. Daar nog geen boringen in de banken beschikbaar zijn kan
nog niet worden uitgemaakt of klei- of veenlagen aanwezig zijn '). Zoo wel,
dan is dit gebied natuurlijk een oud, verdronken land, waarvan de oorspronkelijke terrestrische vormen (duinen, heuvels, dalen) omgevormd zijn door de
zeestroomen.
Hetzelfde geval van een opeenhooping van zand of andere stoffen tegen de
oostelijke Kanaalkust doet zich volgens de veronderstelling van BRIQUET voor ten zuiden van Boulogne
(zie 16, 1931 fig. 74).
De oude zeebodem
ligt ook daar op 20
â 40 m diepte.
De thans bestaande topographische vormen der
Vlaamsche banken
zijn uitgesproken
manen en in deze
Fig. Si. Profiel loodrecht op de Vlaamsche kust (BRIQUET).
vormen oude duinen
of oude heuvels te willen zoeken, schijnt niet verantwoord. Het zand zelf kan
in deze buurt wel langen tijd geweest zijn en behoeft niet geheel of gedeeltelijk
van den Noordzeebodem of van den bodem van het Engeisch Kanaal te zijn aangevoerd.
Kennelijk zijn de twee soorten banken, die wij in de Zuidelijke Noordzee hebben
leeren kennen, te weten de sigaarvormige en de ,,parabool" banken duidelijke stroomformaties, welke onderling nauw verwant zijn, daar een ,,sigaarvorm" gemakkelijk
uit een der parabooltakken kan ontstaan.
Niet aan te nemen is, dat de Zuidelijke Noordzee de eenige plaats zou zijn, waar
deze stroomformaties worden gevonden. Sigaarvormige, evenwijdige banken vindt
men dan ook volgens de hydrographische kaarten in Straat Malakka. Groote zandgolven werden reeds gesignaleerd in Durban, Zuid-Afrika.
§ 30. DE VERANDERING DER VLAAMSCHE BANKEN IN DE LAATSTE EEUWEN.

In de fig. 82 en 83 worden een tweetal fotocopieën van oude Nederlandsche
kaarten gegeven, waaruit blijkt, dat vele der banken in de 16e en ie eeuw reeds met
dezelfde namen werden aangeduid als thans. Men vindt er bijvoorbeeld reeds de
Ruitingen, de Dijk, de Ratel, enz. Andere oude namen komen daarentegen thans
niet meer voor. Deze liggen vooral onder de kust bv. de Cams, de Noordercams, het
Booneland, de Wittebank, de Oudemoersbank (Sandele), de Driestal, de Vuijlbaert
(Wilbaert), Op 't Gladde en de Kute. De Smalbank heette vroeger Calsbank.
De oude kaarten mogen, hoewel voor dien tijd zeker bijzonder uitvoerig, niet
bogen op de nauwkeurigheid waaraan wij thans gewend zijn. Van belang is de opIn 1936 werd getracht hier eenige boringen te verrichten, doch de weersgesteldheid
liet dit slechts onvoldoende toe.
1)

"5

merking van WARNSINCK, (199, 1930) dat men voor het bestudeeren der zeeslagen
uit den tijd van Tromp en de Ruijter meer heeft aan de tegenwoordige hydrografische
kaarten dan aan de oude.
Dit zou inhouden, dat de oude kaarten voor onze moderne opvattingen sterk
misteekend zijn en dat de Vlaamsche banken sinds ± 1650 betrekkelijk weinig veranderden.
Behalve de oude kaarten zijn er nog de zeilaanwijzingen. Een voorbeeld hiervan
is de volgende (WAGENAER 1585):
,,Noordwest en NW ten N. van Duijnkerken zijn twee of drie quade bancken,
liggende van 't landt d'een 2 en de ander 3 groote mijlen ende de middelste is ghenaemt
de Polder van den Dijck, maar d'ander ghenaemt de Ruijtingh is seer quaet. Men
moet daer voorsichtich wesen. Daer liggen noch twee bancken n.w. ten n. van Duijnkerken omtrent 2 mijlen van landt, ghenaemt de Drijstael ende de Quade banck,
ende zijn niet dieper met leech water dan 24 vadem."
Noemt men Drijstael == Breebanck en Quade Banck = Snouw, dan klopt de
beschrijving vrijwel met den tegenwoordigen toestand, hoewel alles natuurlijk te
vaag is aangeduid om eventueele verplaatsingen op definitieve wijze te kunnen vaststellen.
JAN AERTZ COLOM (1632) geeft een uitvoerige beschrijving van ditzelfde gebied
als volgt:
,,Vijf langhe bancken leggen langhs Vlaanderen: als Grevelingen zuijd-oost
van u is, dan zijdij neffens het zuideijnde van deze bancken; ende als Nieuwpoort
zuijdoost van u is, dan zijdij neffens het noordeijnde. Zij zijn zeer langh, tusschen
eick gaet een wijt canael deur van 8, 9, 12, 15, 16, 18 en 20 vadem diep, eick van
besonder diepte". ,,De buijtenste ofte westelijckste banck, ghenaemt het Klif (Sandettie) leijdt van Calis Klif n.n.o. omtrent 5 mijlen en is 3 vad. diep, tusschen
deze ende d'ander gaet een wijt canael door van 23 vadem".
,,De 2e ghenaemt de Ruijtingh, leijt van Calis klif n.o. ten n. omtrent 3 mijlen,
ende is daar 5 ofte 6 vadem diep, dan op 't zuijdeijnde is een polder van i vadem.
Alst zuijdeijnde van Wijnoxbergen (Bergues) komt tusschen de twee plompe toorens
oft tinsen bewesten Duijnkerken, soo is men neffens de Polder. Tusschen deze en
de derde gaat mede een canael door van 12 en 13 vadem."
,,De 3e ghenaemt den Dijck leijt uijt Calis klif n.o., is diep 4 en 5 vadem, op
't zuijd en noordeijnde van dezen banck zijn polders, de zuijdelijkste is diep i vadem,
leijt mede op de mercken van Wijnocxberghen omtrent noord-west wel zoo westelijck
van Duijnkerken en is ghenaemt de Polder van den Dijck ofte Dijckpolder, de ander
polder ofte droochte van deze banck is omtrent 4 vadem en i elle. Deze bancken
zijn seer sorghelijck want de Ruijtingh leijt bijkans in 't vaarwater ende met leegh
water hebbense maar 2 vadem diepten."
,,De 4e banck Retelbanck ghenaemt leijdt van Calis klif noordoost ten oosten
is diep 3, 4, 5, 6 vadem. Op 't Zuijdeneijnde is een droochte van i vadem waters
met leegh water. Met springstroom vallen deze polders droogh" enz.
Uit dit laatste zou men de gevolgtrekking kunnen maken, dat de ,,polders" in
300 jaren tijds mogelijk iets verlaagd zijn. Plaatsen die bij L. L. W. S. droogvallen
vindt men niet meer in deze streken. Het is echter gevaarlijk zulke beweringen als
absoluut vaststaande aan te nemen.
Een regel, die ook thans nog opgaat is: ,,Item bij de custe van Vlaanderen langs
meught gij sonder letsel tusschen 't landt ende de bancken op 5, 6 vadem doorseijlen,
maer ten is niet goet voor groote schepen." (WAGENAER 1585).
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Uit de oude kaarten en zeilaanwij zingen mag men dus niet afleiden, dat de
toestand belangrijk veranderde. Iets gedetailleerds valt er moeilijk uit te concludeeren.

De eerste nauwkeurige opnemingen stammen uit het laatst der 18e en uit het
begin der ie eeuw. Voor het gebied bewesten Nieuwpoort werd de volgende ,,fllm"
gemaakt.
10. Opname 1776/1792 van La Gouldre Za Bretonnière en Méclzain (fig. 84).
Wegens de geringe betrouwbaarheid is deze kaart niet gereduceerd tot het middelvlak
der zee (ongeveer N. A. P.). Alle volgenden zijn dit wel.
2°. Opname 1776 van La Gouldre Za Bretonnière voor het betrekkelijk klein
gebied bij Grevelingen en Duinkerken (fig. 8).
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Opname 180 I/'o2 van Beautemps-Beaupré voor het gebied van Grevelingen
tot Oostende (fig. 8).
4°. Opname 1836 van Beautemps-Beaupré voor het gebied tusschen Gris Nez
en Duinkerken (fig. 86).
50• Opname 1863 van De Za Roche Poncié voor het gebied tusschen Calais en
Zuidcoote (fig. 87).
60. Opname 1910/'II van Driencourt voor het gebied tusschen Gris Nez en
Zuidcoote (fig. 87).

Behalve de laatstgenoemde werden al deze kaarten aangetroffen in het rapport
van den deskundige PLOCQ, dat ter inzage werd afgestaan door den Hoofdingenieur
M. BROQUAIRE te Duinkerken.
De reductie tot het middenvlak der zee geschiedde met de uiterste zorg door
alle peilcijfers (vele duizenden) te herleiden met de gegevens die PLOCQ daarvoor
had aangegeven. Daarna werden de dieptelijnen getrokken en ten slotte werden de
teekeningen (ongeveer ter grootte van i 1A >< i m) door het fototechnisch bureau
van het Kadaster te Amsterdam, dat uitstekend voor dergelijk werk is ingericht,
verkleind.
Alle kaarten der film verkregen dus dezelfde schaal en tevens hetzelfde vergelijkingsviak, behalve de eerstgenoemde.
Deze serie nader beschouwende vindt men het volgende: Op de kaart van 1776
komen plaatsen van geringere diepte dan 5 m (donkergeel) voor op de Dijk, Binnen
Ratel, Smalbank, Braakbank, Hilsbank en Rapegeer.
Op die van 1836 op Binnen Ratel, Breebank, Smalbank, Braakbank en Hilsbank
en op die van 1910 op dezelfde banken als die van 1836.
Men vindt dus wat dit betreft wel een wijziging (verdieping) van 1776 tot 1836,
maar niet tusschen 1836 en 1910. De vraag is echter of de looding van 1776 voldoende
betrouwbaar is.
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ (zie 110, 1875), die als de eigenlijke grondlegger der moderne
hydrografische kaart is te beschouwen, gaf in 1835 als zijn oordeel te kennen: ,,qu'en
raison des incertitudes de la correction due aux marées, on ne devait pas compter
sur une approximation de plus de deux pieds" (+ o,6o m). Waarschijnlijk is dit voor
de latere kaarten iets minder, terwijl thans met behulp der nieuwere instrumenten
nog wel grootere nauwkeurigheid zal kunnen worden bereikt.
De droogten van 5 m en minder, waarvan hierboven gesproken werd (donkergeel),
zijn sinds 1836 iets naar het oosten verschoven. Die van de Hilsbank schijnt grooter
te zijn geworden.
"7

De westelijke uitloopers van de Ruitingen en de Westdijk schijnen niet veranderd wat plaats of diepte betreft. De Riden de Calais was vroeger meer in westelijkc
richting uitgerekt dan heden. Deze uitrekking schijnt thans weder gevormd te worden,
De drempel tusschen de West Pas en de Reede van Duinkerken lag in I83
op vrijwel dezelfde plaats als in 1910. Hetzelfde kan worden gezegd van de Snouwbank, de Braakbank en de Hilsbank.
De vloedgeul benoorden de Braakbank geraakte plaatselijk meer landwaart5
(door bochtwerking?), zoodat de Smalbank een breeder westelijk einde kreeg. De
ebgeul tusschen de Smal- en Breedbank veranderde weinig.
De bekende Pas van Zuidcoote (oud : Zoutcoote) kwam 2 km oostelijker te liggen
sinds 1836. De reede van Nieuwpoort drong haar westpunt meer westelijker tusschen
de Smal- en de Hilsbank.
Het noordelijk deel der Ruitingen kwam volgens de kaarten landwaarts, doch
daar dit terrein ver uit de kust verwijderd ligt, kan de plaatsbepaling niet geheel
vertrouwd worden.
Vergelijkt men de kaarten van 18o1/'02 met die van 191o/'II, dan kan men
daarbij vrijwel hetzelfde opmerken. Alleen staat de Binnen Ruitingen op de eerstgenoemde kaart blijkbaar iets foutief aangegeven, hetgeen weder op rekening van den
grooten afstand uit de kust zal mogen worden gebracht.
De droogte van Grevelingen, welke op de kaart van 1910/'I 1 werd aangegeven,
staat nog niet op die van 18oi, doch was waarschijnlijk toen wel reeds aanwezig.
De reede van Duinkerken (vloedschaar) drong verder oostelijk. De kust zeil
veranderde weinig. Men lette bijvoorbeeld op de onbeduidende ,,geul van Mardijk",
die reeds in 1801 aanwezig was, zij het een weinig verder van het land verwijderd.
Terecht zegt DE Miy (127, 1885, blz. 72), die in 1885 een vrij grondige studie
van het Belgisch-Vlaamsche bankengebied maakte dan ook: ,,L'inlluence du gain
de flot sur les atterrissements de ces parages maritimes ne se fait sentir qu'avec une
extrème lenteur". Ook de hydrograaf DE LA RocHE PoNcI (1861) kwam tot dezelfde
conclusie voor het Fransch-Vlaamsche gebied. Hierbij werd door DE MEY aangenomen,
dat de ,,gain de flot" voor het geheele bankengebied aanwezig was, doch dit is waarschijnlijk niet juist.
In verband met de oude Hollandsche zeilaanwijzingen schijnt een vermagering
der westelijke banken sinds ± 1600 wel mogelijk.
Kleinigheden veranderden zonder twijfel.
§ P. HET SLIBGEBIED IN DEN SCHELDEMOND (BENOORDEN NIEUWPOORT)

Nabij Nieuwpoort, dus iets voorbij de Fransch-Belgische grens, verandert het
karakter van den bodem, doordat hier veel slib wordt aangetroffen. In het Fransche
deel der Vlaamsche banken en ook verder zeewaarts uit de kust van België, komt
vrijwel geen slib aan de bodemoppervlakte voor. Deze schijnt daar uitgespoeld te
zijn, zoo zij althans er ooit aanwezig was.
De slib der Scheldemonding geraakt bij stroomen en vooral ook bij stormen
in het water en geeft daaraan een troebele, gele kleur. De opborrelende slibmassa's,
slikkoeien genoemd, geven dit water vanuit de lucht gezien dikwijls een geappeld
voorkomen. De slibhoeveelheden, welke hier gewoonlijk in het water zweven, zijn
zeer aanzienlijk (gemiddeld ± 330 mgr/liter).
Het zeegat der Schelde wordt thans (1935-36) door de ,,Oceaan" onderzocht
op de wijze, zooals in § 3 werd medegedeeld. Het is daarbij de bedoeling de ,,film"
voor dit gebied beoosten Nieuwpoort te maken zooals geschiedde voor het gebied
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ten westen dezer plaats. Er werden reeds een groot aantal stroom- en materiaaltransportmetingen verricht, terwijl daarbij eenige honderdtallen bodemmonsters werden
verzameld. Het onderzoek is echter nog niet geëindigd en er zal dus nog niet diep
op worden ingegaan.
Uit de bodemmonsters valt af te leiden, dat specie, welke men oppervlakkig
als ,,puur slib" zou betitelen, toch meestal nog groote hoeveelheden zand bevat.
Indien bijvoorbeeld van een monster 8o % zand is en slechts 20 % slib, zal men
reeds den indruk van zeer veel slib verkrijgen. Het slibgehalte van alle bodemmonsters
wordt thans zoo zuiver mogelijk bepaald. Onder slib wordt daarbij verstaan datgene,
wat uit korrels kleiner dan 20 micron bestaat.
De grenzen van het slibgebied kunnen niet scherp worden aangegeven, doch
deze zijn ongeveer zoo, als op de kaart van VAN MIERLO (128, 1899) staat aangegeven.
Het gebied begint dus bij de Fransche grens en strekt zich uit tot benoorden Westkapelle en Steenbank. De Raan, de Heijsche en Wandelaarsche bollen en andere
banken in dit slibgebied bestaan aan de oppervlakte echter uit zand.
VAN MIERLO teekent merkwaardigerwijze den bodem der Wielingen als bestaande uit vrij grof zand. Hij doet dit op grond van slechts eenige monsters en men
moet aannemen, dat hierbij te veel is gefantaseerd. Blijkens onze onderzoekingen
is ook deze bodem zacht en zeer slibhoudend, terwijl op de hydrografische kaarten
van VAN MIERLO'S tijd hetzelfde staat aangegeven.
Het slibgebied van den Scheldemond, dat zich tot bij de Thorntonbank, dus
tot ver uit de kust uitstrekt, is voor de bestudeering der zandverplaatsingsmogelijkheden van veel beteekenis. Immers, waar een slibvlakte aanwezig is, kan geen regelmatig zandtransport zijn. Indien dit er wel was zou men bij de kenteringen zand aan
de oppervlakte van den bodem moeten vinden en ook in de zandmeetinstrumenten
tijdens de stroomperioden.
Er bestaan, zoover tot nog toe kon worden nagegaan, voornamelijk twee wegen,
waarlangs eenig zand der Vlaamsche banken regelmatig naar het noordwesten kan
trekken: 10 over den zeebodem buiten de Thorntonbank en 2° in een strook van zeer
beperkte breedte langs het strand van België. De breedte van deze zandstrook bij
de kust wordt bepaald door de branding, die een geringe zandverplaatsing teweeg
brengt. Deze laatste is zelfs zoo gering, dat het zand niet voorbij het havenhoofd van
Zeebrugge schijnt te komen. Het einde van dit hoofd steekt namelijk in een slibbodem,
gelijk trouwens de geheele haven vol slib zit. Een derde mogelijkheid, dat zandbanken
langzaam over den slibbodem trekken is eveneens denkbaar en inderdaad zijn hiervoor
eenige aanduidingen.
Een der vragen, die bij het thans verrichte onderzoek in den Scheldemond ter
sprake komt, is die omtrent de herkomst van de slib. Is deze door de huidige stroomen
aangevoerd van elders - m.a.w. is hier een ontmoetingspunt van reststroomen of moet men de aanwezigheid van de groote hoeveelheden slib in het water verklaren
door het afslijten van oude, blootgelegde kleibanken? Komt de slib misschien uit
de Schelde?
VAN MIERLO neemt de steffing in, dat ,,la très grande majorité est d'origine marine
et formée des débris les plus fins arrachées aux côtes d'Angleterre et de France".
Hij grondt zich dus op de oude verondersteffing van het vervoer van vaste stoffen
door de Hoofden, waarbij de zwaarste deelen het zuidelijkst blijven liggen en de
fijnere noordelijker komen. De allerfijnste zouden tot den Scheldenmond komen.
De oorzaak van de aanwezigheid der slib wordt door VAN MIERLO dus verklaard uit
het zeestroomregime, dat intusschen door hem niet behoorlijk onderzocht werd.
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Uit de Schelde komt volgens VAN MIERLO slechts zeer weinig slib en gerekenc
naar de verhouding van deze rivier tot den Rijn en de Maas, die tezamer
ongeveer iy2 millioen m3 slib per jaar afvoeren, schijnt dit wel juist.
De mogelijkheid dat men hier met een autochtone, oude kleilaag, dus met eer
uitschurings- en niet met een aanslibbingsverschijnsel te doen heeft, moet een groot
mate van waarschijnlijkheid worden toegekend. Er komen hier en daar eocene, grijze
platte steenen in deze klei voor, welke in tamelijk grooten getale op de nabijgeleger
stranden, met name bij Kadzand, zijn te vinden. De grootste ervan heeft mogeliji
een middellijn van 2 â 3 dm bij een dikte van 2 á 3 cm. Over deze en nog andere steenen
welke hier kunnen worden opgehaald (vuursteenen) bestaat een Vrij uitgebreidc
literatuur (8, 1883 en 148, 1886). Men zie hiervoor ook hetgeen in § 8 is geschrever
en hetgeen BRIQUET en DANGEARD daarover vermelden.
De buitenbanken in dit gebied als bijvoorbeeld de Steenbank maken den indruk
,,lybische duinen" te zijn liggende op de hiervoren beschreven kleilaag. De bovenkani
dezer laag ligt daarbij op ongeveer 20 â 25 m diepte beneden den gemiddelden zeestand.
De kleine bankjes als de Wandelaarsche en Heysche bollen schijnen over de kleilaag,
welker oppervlakte in de Wielingen op ongeveer io m ligt, op een betrekkelijk langzame wijze naar het Noorden te trekken.
De geoloog van den Rijks-Geologischen Dienst Dr. Th. REINHOLD, die dit
terrein meermalen bezocht, meende de slib als in brakwater gevormd te moeten
beschouwen, daar de er in voorkomende diatomeeën gedeeltelijk den brakwatervorm bezaten. Dit zou er ook op wijzen, dat de slib of de klei van ouden oorsprong is.
De vraag betreffende het ,,bestaan" of ,,ontstaan" van slibgebieden houdt de
gemoederen ook in Duitschiand bezig. SCHOTTE 1) stelde zich het slibgebied bezuiden
de Doggersbank voor als een oude hafformatie. PRATJE 2) vond, dat het versch slib
kon zijn, omdat BÖHNECKE'S onderzoekingen hier een ontmoetingsgebied van zee-.
stroomingen (reststroomen) aantoonden. LÜDERS 3) wijst op de moeilijkheden, welke
de oplossing van dit vraagstuk biedt.
Oude klei is meestal vaster dan versch neergeslagen slib, doch de losgewoelde
slib van een oude, vaste kleilaag bezinkt na stormen weder grootendeels ter plaatse
en maakt dan natuurlijk een volkomen verschen indruk. Men moet dus dieper gaan
dan de allerbovenste lagen, om de oude, autochtone kleilaag te vinden. 4)
Vragen, die nog op beantwoording wachten zijn de volgende: Zoo inderdaad
in den Scheldemond oude kleibanken worden aangetast door de stroomen, wordt
dan het losgewoelde slib naar het Noorden vervoerd? Wordt de Scheldemond in den
loop der tijden daardoor iets dieper? Het water in de Oosterschelde is bijzonder
slibvrij; moet men daaruit besluiten tot een overwegend eboverschot der stroomen
voor den mond der Oosterschelde? Uit deze laatste vraag volgt, dat de mogelijkheid
open moet blijven voor een ,,ontmoeting van reststroomen", al kan men als waarschijnlijk aannemen, dat Zeeland voor een gedeelte harer kleigronden ontstaan is
uit de slib van deze streek.
Küstenbewegungen an der deutschen Nordseeküste. Aus der Heimat, Heft ii, 1927.
Die mannen Sedimente als Abbildung ihrer Umwelt. Fortschr. Geol. Paleaont. ii,
Heft 35. Deecke Fertschrift 1932.
Sediment und Strömung. Senckenbergiana. Band 14, 1932.
Eenige boringen in den Scheldemond in 1936 wezen uit, dat inderdaad oud-holocene
en tertiaire kleibanken door de stroomen worden aangetast.
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Gehoopt wordt deze en nog andere vraagpunten binnen afzienbaren tijd nader
tot de oplossing te brengen.
Voor de zandbewegingsvraag is een slibstreek als deze, hetzij bestaande uit oud
dan wel uit versch slib, een teeken, dat het zand der Vlaamsche banken slechts in
geringe mate en waarschijnlijk in den vorm van kleine zandbankjes naar onze kusten
trekt. Dit komt overeen met de gevolgtrekking der vorige paragraaf, namelijk dat
de Vlaamsche banken slechts weinig veranderen en slechts weinig zand verliezen.
Men is geneigd aan te nemen, dat overal waar behoorlijk krachtige stroomen
aanwezig zijn, de bodem ook uit zand moet bestaan. De stroomen in den Scheldemond zijn niet zwakker dan op de Vlaamsche banken of in de Hoofden en daar het
bodemwater er viermaal daags afstanden aflegt van 5 â 7 km en daarbij zand kan
vervoeren, zou men ook een grondige uitwisseling van bodemstoffen verwachten.
De slib zou men als reeds lang weggespoeld willen denken. Blijkbaar is deze redeneering om de een of andere reden onjuist. Het meest waarschijnlijk is, dat de
kleibanken betrekkelijk dik zijn, terwijl de aantasting ervan door goifsiag en
stroomen, of liever het vervoer van zwevende slibmassa's naar elders, niet overmatig
groot is. Dat betrekkelijk weinig menging van zand en slib plaats vindt moet waarschijnlijk weder op rekening worden gebracht van de reeds voor de Hoofden beschreven eigenschap van zand zich tot scherp omgrensde opeenhoopingen te willen
vereenigen indien een vaste laag door de stroomen wordt blootgelegd. Deze vaste
laag bestaat in de Hoofden uit steenen, voor den Scheldemond uit klei.
Een correlatief verband tusschen stroomsterkten en korreigrootte van den bodem
mag men zeker niet overal aannemen. Wel bezitten stroomen sorteerende eigenschappen, doch het generaliseeren is in deze ontoelaatbaar, daar bijvoorbeeld zeer
zwakke reststroomen wel samen kunnen gaan met krachtige eb- en vloedstroomen
en ook oude blootgespoelde lagen niets met de sorteering door de huidige stroomen
te maken hebben. Slechts in bepaalde gevallen kan men die correlatie verwachten.
32. DE BEWEGING VAN ZAND LANGS ONZE KUSTEN.

Er moet weer onderscheid worden gemaakt tusschen de stranddrift en de zeedrift.
De eerste ontstaat in de smalle strook van het brandingsgebied; onder de laatste wordt
verstaan de zandverplaatsing in zee.
Stranddrzft. Een betrekkelijk gering aantal metingen werd eenigen tijd geleden
verricht vanaf de pier te Scheveningen teneinde den invloed van de branding op het
zandstransport na te gaan.
Deze metingen werden wegens gebrek aan tijd voorloopig gestaakt, temeer toen
bleek, dat de Amerikaansche ,,Beach-Erosion Board" aan de kust bezuiden Nieuw
York soortgelijke, meer uitvoerige proeven had verricht. Er werd daarbij gebruik
gemaakt van een duiker, van gekleurd zand om de verplaatsing van het strandmateriaal
na te gaan en van stroon-imeettoestellen. Het desbetreffend rapport verscheen niet
in druk, doch werd gestencild van de ,,Board" ontvangen (io, 1935)1). Dit gedeelte
van de Amerikaansche kust geleek niet alleen veel op de onze, ook de golfslag en de
korreigrootte van het zand kwam met de onze overeen.

1) Beach Erosion Board. Interim Report, 1933. Dit rapport wordt ook door TI1uNs
aangehaald in zijn proefschrift: ,,Proeven van den invloed van golven op een strand", 187, 1935.
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Een der uitkomsten, die door de ,,Beach Erosion Board" werd verkregen, wordt
weergegeven in fig. 88. Er blijkt uit, dat de beweging van vaste stoffen (feitelijk het
zandgehalte in het water) in de branding zeer veel grooter is dan daar buiten. ,,The
bulk of the sandmovement occurred within 350 ft. of the low water line".
De voornaamste uitspraak, waartoe men bij het onderzoek kwam was: ,,None
of the experiments
furnished definite
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zeggen, dat er aan
andere zandkusten
geen krachten zijn,
die zandverplaatsingen van en naar
de kust zouden kun=
nen teweegbrengen.
Het zegt alleen,
c7
dat men die op de
Fig. 88. Zandtransport en snelheden in de brandingsstrook volgens de
dagen dat gemeten
,,Beach Erosion Board".
werd aan de desbetreffende kust niet heeft kunnen bepalen. Men trok daaruit de gevolgtrekking, dat
,,The most important conciusion from the practical viewpoint of those designing
beach protective structures is that the seabottom offshore cannot be counted on
as a source of beach building material".
Voor een schoone kust zonder banken zouden dus de stranddrift en de zeedrift zich niet onderling mengen. Indien er wel banken voor de kust liggen komt er
dikwijls wel degelijk zand uit zee en hetzelfde schijnt het geval te zijn bij landwinden
als de oppervlaktestroom zeewaarts en de bodemstroom landwaarts trekt.
,,The net action is likely to be erosive". Deze uitspraak is in het algemeen wel
aanvaardbaar, mits men over onbeperkt langen tijdsduur rekent. Voor korte tijden
gaat de uitspraak niet voor alle
die ook nog duizenden jaren kunnen omvatten
gevallen op. Verschillende kusten zijn bekend, die door den aanvoer van materiaal
langs het strand aangroeien.
,,The river of sand moving intermittently in a rather narrow belt close to the
shore", dus de eigenlijke stranddrift, kon met behulp van rood zand worden nagegaan
over een lengte van 6o tot 150 meter. De duiker meldde, dat de invloed van den
golfslag zeewaarts sterk afnam en dat op diepten van 51/2 tot 15 meter nog slechts
uiterst weinig zand verplaatst werd 1). Het karakter der zandbeweging (zeedrift) was
hier anders dan bij het strand (stranddrift), omdat bij de eerste de getij stroomen en
bij de laatste de golfslagstroomen de voornaamste rol vervulden.
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VENING MEINESz vond in den Indischen Oceaan bij onrustige zee een diepte van 18
â 30 m reeds voldoende om de duikboot rustig te doen liggen. Bij ons zijn de golven doorgaans
zwakker dan in den Indischen of den Atlantischen Oceaan. Een golfslagmeter werd thans door
ons geconstrueerd om de grootte van den goifsiag bij verschillende diepten te kunnen meten.
1)
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Het zou te ver voeren diep op de details der zand- en waterbeweging onder de
kust in te gaan. Het is voor elke kust afzonderlijk een uitgebreid onderwerp.
Wat onze kust betreft, wordt verwezen naar de Verslagen der Staatscommissies
voor de havens van Ijmuiden (156, 191 i) en Scheveningen (154, 1887). Voorts naar
de uitkomst van het onderzoek naar den vermeenden schadelijken invloed der schelpenvisscherij op onze kusten
1896) en naar het uitvoerige en belangrijke werk van
Dr. Ir. L. R. WENTHOLT (zoi, 1912). Van belang zijn ook de verslagen betreffende
de Delfiandsche kust (102, 1917 en 78).
Er blijft hier, niettegenstaande reeds veel werd verricht, een ruim onderzoekingsveld over. Theorieën, als bijvoorbeeld die over de ,,neutrale lijn", waar het landwaarts
bewegend zand zou gescheiden worden van het zeewaarts bewegend, zijn nog niet door
waarnemingen in de natuur gefundeerd. Waarschijnlijk bestaat een dergelijke lijn niet.
De ingenieur van den Rijkswaterstaat J. H. VAN DER BURGT bestudeerde in de
laatste jaren de hoogteschommelingen van verschillende stranden nader (het desbetreffend rapport werd nog niet gepubliceerd). Hij meende daarbij een zekere regelmaat
te kunnen constateeren, welke haar ontstaan scheen te vinden in het op het strand
loopen van bodemgolven (18, 1933). Deze bodemribbels, door TIMME~NS strandbanken genoemd (blz. 296), vertoonen een type, waarbij de verst in zee gelegen
ruggen tamelijk vlak zijn, terwijl die in de nabijheid der laagwaterlijn een steile landwaartsche helling hebben. Zij liggen ongeveer evenwijdig aan de kust.
De hierbedoelde strandbanken zijn volgens den vorm en de ligging een brandingsverschijnsel, welke in het laboratorium van Prof. ESCHER te Leiden door TIMMERMANS
werden nagebootst.
Verder in zee is de zandbodem vlak ter breedte van 20 â 30 kilometer. Gaat men
nog verder in zee, dan beginnen, althans voor onze westkust, de groote regelmatige
zandruggen, waarmede een groot gedeelte der Vlakke Zee bedekt is, op het
registreerpapier van het echotoestel te verschijnen. De richting dezer regelmatige,
roote golven is ongeveer loodrecht op de kust (fig. 89).

Zeedrift. Wegens gebrek aan tijd is nog niet voldoende onderzocht kunnen
worden welk systeem in deze zeezandruggen zit. Meestal vindt men den steilen kant

Fig. 89. Schema van de zandruggen voor de schoone kust. Het vlakke gedeelte van den zeebodem
moet veel breeder gedacht worden.

aoordelijk, en de richting der zandruggen is gewoonlijk Zuidwest-Noordoost. Het
ebied is natuurlijk groot en er zou een zomer aan moeten worden besteed om de
çoote lijnen van dit terrein voldoende te leeren kennen.
De vraag in hoeverre zich inderdaad zand over den zeebodem beweegt zou dan
tevens nader bekeken moeten worden. Eenige steekproeven werden genomen, waaruit
bleek dat slechts zeer weinig zandtransport aanwezig was. Dit behoeft ons trouwens
niet te verwonderen, daar ver uit de kust de stroomen veel zwakker worden en het
eezand er grof is. Intusschen moet er blijkens het voorkomen en den vorm van de
andruggen toch beweging in het zand zijn, al is dit waarschijnlijk hoofdzakelijk
tijdens stormen het geval.
Een zwakke aanduiding, dat de zeebodem bij onze lichtschepen niet geheel
Ln rust is, vindt men in de door VAN DER STOK (174, 1905, deel II) gepubliceerde
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cijfers voor de diepten, die daar eenige malen per dag gedurende 5 achtereenvolgende
jaren werden gemeten. Deze diepten (jaargemiddelden) worden gegeven in onderstaanden staat:
Noordhinder. Schouwenbank.

Maas.

Haaks.

Terschellingerbank.

8735

7145

-

27,1 m
27,5
2732
27,3
27,1

Aantal waarnemingen.

6602

8104

9227

Jaren 1895
1896
1897
1898
1899
1900

37,8 m
36,7 ,,
36,5 ,,
36,5 ,,
36,3 ,,

-

28,9 m
28,5 ,,
29,2 ,,
2834 ,,
28,6

24,4 m
2432 ,,
24,2 ,,
24,1 ,,
2431 ,,

-

-

28,4 m
28,1 ,,
27,7 ,,
27,8 ,,
27,6 ,,

25

-

Er volgt uit, dat de grootste schommelingen in de gemiddelde diepte bij de
lichtschepen resp. 1,50 m, 0,80 m, 0,30 m, o,8o m en 0,40 m bedroegen. Het is echter
de vraag of de lichtschepen steeds op dezelfde plaats hebben gelegen. Af en toe moeten
zij op de helling en een verplaatsing van eenige honderden meters kan de genoemde
verschillen misschien wel geleverd hebben, hoewel sommige lichtschepen in een
uiterst vlak gebied liggen. Men zou in de meeste gevallen eenige kilometers moeten
m te vinden.
varen om de diepteverschillen van ±
De reststroomen zijn bij onze lichtschepen volgens de door VAN DER STOK bewerkte gegevens alle volgens de vloedrichting. Daar blijkens onze metingen de
resteerende zandstroom gewoonlijk in dezelfde richting gaat als de resteerende
waterstroom, is het waarschijnlijk, dat het zand in de lijn der lichtschepen, zoo er,
van eenige verplaatsing sprake is, ook noordoostwaarts gaat. De vorm der zandruggen
wijst hier trouwens ook op. Langs de kust is de zee het ondiepst en in verband
met de grootere golfslagturbulentie en de betrekkelijk sterke bodemstroomen wordt
hier per km. breedte zonder twijfel meer zand verplaatst dan verder in zee.
Uit de oude kaarten der 16e â 18e eeuw blijkt, dat onder de kust een drietal
banken nabij Zandvoort-Egmond hebben gelegen, welke scheef naar de kust liepen.
De namen ervan waren: Het Harde, de Uiterrib en de Smalacht (zie fig. 90 en 83).
Zij zijn thans verdwenen, hetgeen als een teeken kan worden beschouwd, dat er
zandvervoer naar het Noorden heeft plaats gehad.
De ligging, scheef op de kust, is ons bekend uit de beschouwing der Vlaamsche
banken, waarbij het Rapegeer, de Stroombank en anderelx dezelfde eigenschap bleken
te bezitten (zie § 29). Deze scheeve toeloop, waarbij de nek van de bank met de kust
is verbonden, Wij st op een zee-zanddrift in noordoostelijke richting, welke zich
aansluit bij de stranddrift.
Er bestaan ook thans nog op vele plaatsen langs onze gladde kust ruggen, welke
scheef tegen onze kusten loopen, doch deze zijn zeer laag met uiterst flauwe hellingen.
Waarschijnlijk worden zij allen noord- of noordoostwaarts verplaatst.
De Breeveertien is volgens de oude kaarten eigenlijk geen bank, doch meer een
vlak terrein met ongeveer 14 vadem diepte. Tegenwoordig bezit de zeekaart hier
nog vrijwel dezelfde loodingscijfers. Zoo er verschil is met de oude kaarten, mag
daaruit nog niet een bepaalde gevolgtrekking worden gemaakt, omdat de oude loodingen
niet goed te vertrouwen zijn.
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Het verdwijnen der zandbanken het Harde, de Uiterrib en de Smal-Acht beteekent, dat de kust ,,magerder" is geworden. De dieptelijnen schijnen het land langzaam te naderen; daardo6r komen dgolven
meer ongebroken aanrollen en wordt de
verarming verder bevorderd. Indien de
naam ,,Smal-Acht" wijst op een diepte
van 8 vadem, is deze verdieping onder
de kust sinds ± 1600 niet zeer groot.
Onze, in vergelijking met andere landen
zeer fraaie serie kustmetingen, waarbij
sedert 1843 in Noordholland en sedert
1857 in Zuidholland de ligging van laagwaterlijn, hoogwaterlijn en duinvoet geregeld wordt bepaald, geeft tezamen met
de periodieke kustloodingen een goed
beeld der veranderingen in onze kustlijn.
De Commissie voor de haven van
Ijmuiden (156, 1911) vond door vergelijking
van de kaarten van 181 en 1878 d.i. v66r
den aanleg der haven van Ijmuiden, dat
de lijnen van 9 en 13 m diepte - N. A. P.
iets landwaarts gekomen zijn. Hoewel een
Fig. 90. Vroegere vloedbanken en vloedscharen
aan de schoone kust.
vooruitgang dezer lijnen te bespeuren was
in de jaren 1878-1895, zulks als gevolg
van den aanleg der havendammen, trad nadien weder verdieping op. De conclusie
luidde: ,,Voor zoover uit bijlage XXII is af te leiden (d. i. voor een kustgebied
bezuiden en benoorden Ijmuiden) en voor zoover het aangenomen vergelijkingsvlak
voor de peilingen van 1859 betrouwbaar mag worden geacht, kan derhalve over het
algemeen wel tot een nadering van de lijnen van groote diepte tot de kust worden
besloten". De geulen en ondiepten schenen daarbij ongeveer 200 m in 32 jaar naar
het noorden te zijn getrokken (zie ook Tutein Nolthenius, 189, 1913).
Door WENTHOLT (zoi, 1912) wordt op grond zijner studie als ,,vaststaande
aangenomen, dat de ligging van de dieptelijn van 7 m - N. A. P. ten naaste verband
houdt met den toestand van het strand". Dit wil zeggen, dat de stranden de neiging
bezitten onder den invloed der branding en der getij- en windstroomen een natuurlijk
talud te vormen in de orde van grootte van i : ioo. Wordt dit talud te steil, dan gaan
de L. W. en H. W. lijnen der kust achteruit, tenzij deze door menschenhanden
worden vastgelegd. Dit natuurlijk talud houdt ten nauwste verband met de korrelgrootte van het zand. De ,,Beach Erosion Board" verrichtte daarvoor belangwekkende
onderzoekingen aan het strand bezuiden Nieuw York.
Aangenomen, dat er bij onze schoone kust gemiddeld geen uitwisseling van
stranddrift en zeedrift plaats vindt, zal een gedeelte voorstrand in rust verkeeren,
indien de kustdrîft evenveel zand aanvoert als van den anderen kant wordt afgevoerd.
De vraag of voldoende zand uit het zuiden komt moet, gezien de vermagering indien
een groot tijdsbestek wordt omvat, ontkennend worden beantwoord. In het Noorden
moet deze drift dus iets grooter zijn geweest - en nog zijn - dan in het
Zuiden, hetgeen ook in overeenstemming is met den hevigeren golfslag in het
Noorden.
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De grootte van de zanddrift langs onze kust, zeg tot de dieptelijn van 7 m N. A. P., is niet bekend. Uit het feit, dat jaarlijks ongeveer i millioen m3 uit den mond
van den Waterweg moet worden gebaggerd, mag men nog niet, zooals soms wordt
gedaan, afleiden, dat de kustdrift aldaar de grootte van dat bedrag bezit. Immers
zou dit zand gedeeltelijk ook zonder kustdrift in de geul terecht komen door golfslag
en stroomen. Dat het zand hoofdzakelijk uit het Zuiden komt is intusschen zeker,
daar de zandbank Maasvlakte door de branding en de stroomen steeds om de noord
werkt.
De bagger uit den mond van den Waterweg wordt sinds een aantal jaren zoo
dicht mogelijk onder de Westiandsche Hoofden gestort, dus ten noorden van den
mond. De bedoeling hiervan is duidelijk: men wilde de kustdrift, welke de schoone
kust geacht wordt te beschermen, niet onderscheppen. Evenwel wijzen de loodingen
uit, dat de uit baggergrond gevormde bult, nadat men daarop eenige jaren niet heeft
gestort, nog niet waarneembaar is verminderd. Waarschijnlijk zijn een io-tal jaren
noodig om hoogteverschillen van eenige decimeters te kunnen veroorzaken. Het
hoogste punt van deze stortplaats ligt op ± 6 m - M. E. Het millioen m3 per jaar,
dat in deze stortplaats werd gebracht, verdween dus lang niet in denzeifden tijd. Mogelijk
werkt hier echter de invloed van de stroomen in den mond van den Waterweg en
mag men hier niet uit besluiten dat eene aantasting langs het overige deel der schoone
kust even gering zou zijn.
Benoorden Petten is de stranddrift, naar gemeend wordt, grooter dan in het
en. Door de aanwezigheid der onderwaterdelta's bij de zeegaten geschiedt
de zandverplaatsing hier schoksgewijs.
Gesteld dat een stranddrift uit het
westen in een gelijkmatig ofongelijkmatig
tempo zand tegen de westzijde van de
delta brengt. Door golfslag en stroomwerking op de ,,gronden" der delta wordt
niet dit, doch ander zand naar het Oosten
vervoerd, waardoor de oostzijde der
gronden steeds zandrijker wordt. In verband met de slingering der geulen laat
dit zand min of meer periodiek los in
den vorm van een zandbank, welke zich
met de kopzijde van het oostelijk gelegen
eiland vereenigt. Dit noemt men met
een oud woord ,,verheelen". Betrekkelijk
langzaam, bijvoorbeeld in 20 jaren, trekt
vervolgens deze hoeveelheid zand voor
het eiland langs (fig. 91) , onderweg ver5
vlakkend. De losgelaten zandbank bezit
Fig. 91. Trek van een verheelde zandbank langs
een waddeneiland.
natuurlijk niet steeds dezelfde inhoud,
doch ten ruwste zou men hieruit in het
Noorden de stranddrift op i â 2 millioen m3 per jaar kunnen schatten.
Het moet tenslotte waarschijnlijk worden geacht, dat sinds onze kust gedeeltelijk is vastgelegd en er dus minder zand voor de stranddrift beschikbaar komt,
de buitendelta's der zeegaten armer worden en daardoor ook de zandverplaatsing
langs de waddeneilanden afneemt. De ophooging der wadden kan zoodoende tevens
een vertragenden invloed ondervinden. Nagegaan wordt thans in hoeverre deze
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mogelijke vermagering reeds kan worden geconstateerd, doch het onderzoek kwam
nog niet tot een afgerond einde. Voor een enkel geval, namelijk voor de onderwaterdelta buiten het Zeegat van het Viie vond collega VAN DER BURGT een vermagering
van 0,54 m in 100 jaren (1831-1933) of i 000 000 m3 per jaar.
Rekent men een zeespiegelrij zing van 0,25 m per 100 jaren hierin verdisconteerd,
dan is het totale zandverlies van deze delta, groot 184 km2, te stellen op rond
50 000 000 m3 in loo jaren of 4 millioen m3 per jaar. Dit is dus vrij veel.
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HOOFDSTUK VII.
BESCHOUWINGEN.
§ 33. ONZE KUST ALS ONDERDEEL EENER STRANDWALKUST.

In de vorige hoofdstukken werd gevonden, dat voor de naaste toekomst uit den
hoek der Hoofden weinig veranderingen zijn te verwachten; de uitschuring van deze
zeeëngte, zoo daarvan al sprake is, gaat slechts in een uiterst langzaam tempo, terwijl
ook de Vlaamsche banken weinig zand aan onze kusten afstaan en in den loop der
laatste eeuwen nauwelijks veranderden.
Toch heeft de zeeëngte der Hoofden een grooten invloed op onze kustvorming
uitgeoefend en oefent die nog steeds uit. Indien dienaangaande al niet van veranderingen
kan worden gesproken, zoo is het toch nuttig de oorzaken, die onzen kustvorm hebben
bepaald en nog bepalen, aan een onderzoek te onderwerpen, teneinde na te gaan
welke mogelijkheden van vervorming aanwezig zijn.
Het algemeen verschijnsel, dat bij kusten optreedt is, dat de kapen, voorlanden
en hoofden worden afgeknaagd en dat de daartusschen gelegen inhammen met het
afslijpsel worden opgevuld. De verschillende stadia, welke zich daarbij voordoen
zijn schetsmatig voorgesteld in fig. 92. Men onderscheidt dus jonge en oude kustvormen.
Het transport van het afslagmateriaal geschiedt door middel van de kustdrift,
welke hoofdzakelijk door de branding, doch ook onder medewerking van de zeestroomingen wordt veroorzaakt. Tot de kenmerkende vormen, die daarbij ontstaan
(zie n°. 3 van fig. 92) zijn te rekenen de zand- of grindtongen (Nehrung, spit,
poulier), welke vaak meren insluiten (lagunen, haffen), (zie n o. 4). Uiteindelijk wordt een
,,oude", gladgeschaafde kliffenkust verkregen met daarvoor een erosiestoep (zie n°. 5).
De voortgang van het afschavingsproces hangt natuurlijk af van de meer of
mindere zachtheid der kustformatie en van de kracht der branding. Harde rotskusten
blijven dus lang hun jeugdige vormen behouden. Zandkusten zijn uiterst zacht en
bereiken reeds vroeg hun oude, gladde vormen, doch de achteruitgang wordt daarbij
belemmerd door de groote productie van afsiagmateriaal. Er wordt een natuurlijk
afweermiddel gevormd, waarbij niet zoozeer de grootte van de door de stranddrift
vervoerde hoeveelheid materiaal, dan wel het verschil tusschen de materiaalaanvoer
en -afvoer dezer stranddrift een hoofdrol vervult. Slechts indien plaatselijk meer
materiaal wordt afgevoerd dan aangevoerd slaat de kust af. Indien meer zand wordt
aangevoerd dan afgevoerd groeit zij aan.
Onze kust is te beschouwen als een der zandkusten langs lage, moerassige landen,
zooals er zoovele in de wereld voorkomen. Volgens den Amerikaanschen schrijver
JOHNSON zou het type veelal voorkomen aan rijzende kusten. Daar onze kust niet
rijst, doch daalt, gaat dit voor ons niet op. Beter doet men daarom EM. DE MARTONNE
(126, 1929) te volgen, die een kustsoort als de onze beschouwt als een uitvloeisel van
het lage land erachter. Nog beter ware de kust te beschouwen als een gevolg van
den zandrijkdom en de geringe diepte der Noordzee.
Langen tijd dacht men onzen strandwal te zijn ontstaan door botsing van rivieren zeewater. Het zich in deze wateren bevindende zand zou daardoor neerslaan op
de plaats der botsing. Naderhand beschouwde men onze kust meer als een ,,Nehrung"
of zandtong, beginnende bij Blanc Nez, doch ook deze laatste theorie schijnt niet geheel
juist. In navolging van DE BEAIJMONT (1845) neemt men tegenwoordig wel aan, dat
een strandwal ontstaan kan door branding op een vlak zandstrand, dus uit plaatselijk
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materiaal. Deze theorie werd nog onlangs op grond van modelproeven in het laboratorium van prof. B. G. ESCHER te Leiden verdedigd door TIMMERMANS (188, 1935).
De branding werpt daarbij dus haar eigen grenzen op.
Onjuist is natuurlijk de opvatting van JOHNSON (4, 1918, blz. 243) dat onze
kust door deltaneerslag een uitbuikenden vorm heeft aangenomen. Hij zegt daarom-

Fig. 92. Ontwikkeling eener heuvellandkust (JoHNsON).

trent: ,,Coasts bordering shallow inland seas, or otherwise protected from the full
attack of destructive marine forces, may, like the coasts of Holland and Belgium,
be built far forward by delta accumulations before the inevitable period of their
removal begins". Afgezien van den somberen kijk op de toekomst van ons land, die zelfs
zonder zeespiegelverhooging als blootgesteld aan een ,,inevitable period of removal"
wordt voorgesteld, moet onze kust niet opgevat worden als een begrenzing van rivier129

sedimenten. Immers is de zware, breede zandrnassa langs onze kust, strandwal genaamd, niet opgebouwd uit rivierzand, doch uit zeezand en behoort deze machtige
wal niet tot de deltaverschijnselen, doch tot de gevolgen van de in of aan zee werkende
krachten. De uitbuiking, waarvan JOHNSON spreekt, moge aanvankelijk een gevolg
geweest zijn van den vorm der vlakke zandmassa's, die na den laatsten ijstijd achterbleven, doch onder invloed van een stijgend zeeniveau en veel voorradig zeezand
werd de wal steeds hooger en machtiger en verkreeg allengs het karakter van een
zelfstandig lichaam, dat de eigenlijke Rijn-Maas delta erachter beschermde.
Een onderscheid zou kunnen worden gemaakt tusschen een zandtongenkust 1)
en een strandwalkust. Echter is dit onderscheid niet scherp. Bij beiden is zeer veel
zand aanwezig. De eerste vorm komt voor aan een kust van een zandig heuveilandschap,
de laatste blijft daar zeewaarts van. Veelal komen zij afwisselend voor, naar gelang
de zee het landschap aantast, dan wel er ver van blijft verwijderd en daar de vlakten
der aarde veelal groote uitgestrektheid bezitten, zijn de lengten der zandtong-strandwalkusten vaak bijzonder groot.
Langs de zuidelijke en oostelijke Noordzeekust - de onderbrekingen door de
riviermonden meegerekend - ongeveer 900 km, langs de oostkust van de Vereenigde
Staten + 2200 km, langs de Bocht van Guinea ± 1800 km, langs de Britsch Indische
Oostkust ± 1500 km, langs de Mexicaansche golf ± 2500 km, enz. Zonder twijfel
zullen hier wel vlakten bij zijn, die als een opgeheven erosiestoep zijn te beschouwen,
zoo dat JOHNsON's theorie daarvoor opgaat; het kenmerkende is evenwel niet de stijging
of de erosiestoep, doch de groote beschikbare zandhoeveelheden en de kust zonder
belangrijke verhevenheden.
Strandwalkusten, dus die welke niet, of slechts in geringe mate, een begrenzing
van zandige land- doch uitsluitend van zeezandmaterialen vormen, bezitten veelal
de volgende eigenschappen:
Eenvoudige kustlijnen. Daar hoofden ontbreken, de kust niet tegen erosie
bestand is en de zee steeds zoo eenvoudig mogelijke kustlijnen wil scheppen, werden
de eenvoudige vormen reeds ,,bij den aanvang" bereikt.
Zeegaten. (inkt, graus). Deze komen gewoonlijk op tamelijk regelmatige
afstanden voor, met daartusschen eilanden van langgestrekten vorm, al of niet met
duinen bezet. Het voorkomen van deze zeegaten hangt samen met de aanwezigheid
van lagunen of wadden achter den strandwal, welke door de getijen gevuld en geledigd moeten worden. De strandwal vormde zich veelal volgens vloeiende lijnen
zeewaarts van de eigenlijke H. W. kustlijn. Er bleven dus vloedkommen te vullen en
te ledigen, terwijl bij daling van den bodem - of rijzenden waterspiegel - deze
vloedkommen steeds grooter werden.
Onder invloed van wind en getij kunnen de zeegaten zich verplaatsen. Zij
,,ploegen" dan door den strandwal. Sommige zeegaten slaan dicht, andere worden
nieuw gevormd. Een interessante studie hierover werd geleverd door LucK1 voor
de kust bij Nieuw York (116, 1934).
Onderwaterdelta's buiten de zeegaten. Indien, gelijk bij ons, de zeegaten
stabiel zijn, ontstaan sector- of segmentvormige delta's, die gewoonlijk bij L. W.
1)

Onder zand- of grindtong wordt hier verstaan een langgerekte zand- of grindmassa,
welke aan de lijzijde eener kaap in horizontale richting is gegroeid. Soms noemt men dit
,,schoorwal", doch dit woord doet te veel denken aan ,,schaarwal", d.w.z. aan een oever langs
een diepe schaar, welke met ,,inscharing" wordt bedreigd. Onder ,,strandwal" wordt hier verstaan
een wal van zand, die door de branding in verticale richting groeit op een vlakken zeebodem.
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Fig. 94. Grindruggen van

DUNGENESS

vanaf den vuurtoren gezien.

nog niet droog vallen. Zij danken hun ontstaan aan de krachtige eb- en vloedstroomen
in en bij het zeegat, aan de door deze stroomen veroorzaakte zandverplaatsingen
en ook aan de kustdrift. In zee zijn de stroomen minder krachtig en de stroomen
uit het zeegat bezitten waaiervormige stroomlijnen, zoodat het zand niet verder dan
tot een bepaalden afstand uit den strandwal kan worden vervoerd. De grootte dezer
delta's hangt dus af van de korrelgrootte van het zand, van het vermogen van het
zeegat en ook van de grootte van den aanvoer door de kustdrift.
d. Onderwaterdelta's binnen de zeegaten. Gewoonlijk zijn deze aan elkaar
gegroeid en vormen dan wadden. Deze bezitten de neiging hooger te worden door
zand en slib, dat uit zee of uit rivieren binnen den strandwal komt. Uiteindelijk
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Fig. 93. De grindruggen op Dungeness (naar JOHNSON en een foto van de Royal Air Force).

begroeien zij tot schorren of kwelders, waarin soms meren overblijven (zie LUCKE
116, 1934). Bij positieve zee-niveauverandering en geringen aanvoer van materiaal
is de aangroei zwak of zelfs negatief.
Overigens moeten alle strandwalkusten niet over één kam worden geschoren,
daar de zandsoorten, de verticale en horizontale getijbeweging en de golfslag voor
de verschillende kusten zeer uiteen loopen. Ook zullen riviermonden plaatselijke
storingen teweegbrengen.
Tenslotte moet worden bedacht, dat zuivere strandwallen niet voorkomen, omdat
zoodra een dergelijke strandwal bezig is zich te vormen er een zij delingsche drift
bij komt en dus tevens landtongen ontstaan achter de nieuw gevormde ,,vaste"
punten.
Evenwel blijft er een principieel verschil tusschen een landtongenkust (Nehrungen13'

kust, limankust) en een strandwalkust (lidokust), omdat de eerste een aansnijding
van een heuvelachtig, zandig terrein is en kapen of hoofden vereischt en de laatste
een vooruitgeschoven Post in zee is op een flauw hellenden zandbodem. Landtongen
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Fig. 95. Voorbeeld van een landtongformatie met vaste punten (JoHNsoN).

groeien in horizontalen zin achter kapen en hebben hun uiteinde in diep water. Strandwallen groeien in beginsel in verticalen zin in ondiep water en vereischen geen kapen.
Zuivere landtongen vindt men dikwijls, zuivere strandwallen nimmer.
Een eigenaardigheid van landtongen is, dat zij de neiging bezitten om vaste
punten te verbinden. Zij gaan daarom wel van een kaap in de richting van een eiland
of in die van een volgende kaap. Een goed voorbeeld wordt gegeven in fig. 95, waar
eenige drumlins door landtongformaties met de kust zijn verbonden.
Onze kust bezit op analoge wijze het vaste diluviale punt Texel en ook uit andere
eigenaardigheden blijkt, dat, hoewel hoofdzakelijk een strandwal, zij toch veel eigenschappen eener landtongenkust vertoont.
Somtijds komen aan eenvoudige zand- of grindkusten eigenaardige driehoekige
kapen voor (cuspate forelands) als kaap Rojo (Mexico) en kaap Canaveral (Florida),
welker ontstaan gegrond schijnt op dezelfde natuurwerking, die ook bij de vorming
van zandruggen optreedt.
Aan onze kusten komen deze ,,cuspate forelands" niet voor. Blaavandshoek in
Jutland doet er een oogenblik aan denken, doch is het niet. Een voorbeeld ervan is
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echter de grindpunt van Dungeness, hoewel niet uit zand bestaande en niet aan een
strandwallenkust liggende. Dit voorbeeld zal hier in het kort worden behandeld
(zie fig. 93).
De zuidkant der grindmassa, waaruit Dungeness bestaat, wordt aangevallen
door de branding, waardoor een materiaaldrift naar de punt ontstaat. Aldaar wordt
de voortstuwende kracht plotseling minder met gevolg, dat deze punt per jaar ruim
11/2 m in zee groeit. De diepte v66r de punt is aanzienlijk. Aan den vorm der grind-.
ruggen is duidelijk te zien, dat de zuidkant afsiaat en de oostkant aangroeit. De groei
van de grindpunt van Dungeness is dus te vergelijken met de groei van een zandgolf,
gelijk trouwens ook de vorm en de verschuiving naar het Oosten op een golfverschijnsel
wijst. Dungeness kan dan ook beschouwd worden als een reusachtige grindribbel,
die zich uiterst langzaam onder invloed eener overheerschend uit westelijke richting
komende branding naar het Oosten verplaatst en onderwijl nog aangroeit.
Er moet oorspronkelijk een oorzaak geweest zijn, die een soort punt vormde
en waarschijnlijk was dit een inbraak der zee door een grindbank bij Rye, waarbij
aan de Rother een nieuwen, westelij ken mond werd gegeven. Volgens de wetten
der ribbelvorming kon de grindpunt toen verder uitgroeien en naar het Oosten verplaatst worden, zooals aan de ligging der grindruggen duidelijk is te zien.
Deze ruggen bezitten ongeveer een hoogte van 1/2 m en een breedte van E 25 m.
De toppen komen natuurlijk overeen met de hoogte, waartoe de hevigste stormen
eener periode van naar het schijnt 20 tot 40 jaren het grind kunnen opwerpen. Zij
zijn slechts uiterst schaarsch begroeid. (Fig. 94).
Een waterpassing werd door ons verricht langs den spoorlijn van Dungeness
naar Lydd teneinde na te gaan of de hoogte, waartoe de golven de steenen opwierpen,
vroeger geringer was dan thans. Inderdaad bleek dit het geval te zijn zooals uit fig. 93
blijkt. De lijn A B stelt een gedeelte der spoorlijn naar Lydd voor, waarlangs onder
meer werd gewaterpast. Uit het feit dat de oudere ruggen lager bleken te liggen
dan de nieuwe, blijkt mogelijk eene recente bodemdaling ten opzichte van den
zeespiegel. Verder landwaarts van .2 waren de goiftoppen weder iets hooger.
De hierboven gegeven uiteenzetting van de groei van Dungeness is betrekkelijk
nieuw. Er bestaat een uitgebreide literatuur over (zie 114, 204, 27), waarbij de groei
soms wordt verklaard door aan te nemen, dat de getijstroomen hier zwakker zouden
zijn dan elders, of wel den vorm eener neer zouden hebben, een en ander in verband
met de ontmoeting van de getijgolf uit de Noordzee met die van het Kanaal. Het
spreekt vanzelf dat dergelijke theorieën niet met de werkelijkheid overeenstemmen.
Het getij is hier even krachtig als op andere plaatsen in de buurt, terwijl de stroomen
niet bij machte zijn de rolsteenen (diameter 2 tot 8 cm) te doen verrollen en dus geen
invloed op den vorm van Dungeness kunnen uitoefenen. De branding is de oorzaak
voor het verplaatst worden der steenen en hierdoor wordt de vorm en de vervorming
bepaald.
§ 34. INVLOED VAN HET GETIJ OP ZEEGATEN IN STRANDWALKUSTEN.

Tot de bijzondere kenmerken der zeegaten in een strandwalformatie, als die
onzer noordelijke waddeneilandenkust, kunnen worden gerekend (zie fig. 96):
De grootste diepte wordt meestal in de lijn der eilanden gevonden, omdat
de zanddrift langs de kust de zeegaten zoo smal mogelijk tracht te maken.
De zeegaten zijn grooter naarmate de kommen, welke zij moeten bedienen
grooter oppervlak hebben en het tijverschil grooter is. Het vermogen der zeegaten
hangt dus mede af van de lengte der eilanden, die hen insluiten.
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Aan de eene zijde van het zeegat - bij ons links - heeft men gewoonlijk
een ,,staart", aan de andere zijde een ,,kop". De eerste ligt binnen, de laatste buiten
de algemeene kustlijn.
De buitendelta ligt veelal niet symmetrisch ten opzichte van het zeegat,
doch verschoven - bij ons naar rechts.
De diepste buitengeulen worden vaak niet in het midden voor het zeegat
aangetroffen - bij ons links. De ondiepste en smalste liggen vaak rechts. De rechterhelft der onderwaterdelta's is dus het droogst.
Naarmate de zeegaten grooter vermogen hebben, bezitten zij ook grootere
onderwaterdelta's.
De oorzaken, aan welke deze formaties in en bij de zeegaten hun ontstaan te
danken hebben, zijn de getijstroomen en de branding. Beide werken hier krachtig
op den zandbodem in doordat deze ondiep is.
Twee belangrijke factoren zijn hierbij de richting van de getijvoortpianting en de
richting van den heerschenden wind.
Dikwijls wordt nog als verklaring opgegeven voor het naar links afbuigen der
geulen in de zeegaten van onze kust, dat de laagwaters links lager zouden zijn dan
rechts. Deze lagere ,,erosiebasis" zou de oorzaak
zijn, dat het water uit de rivier of zeearm het
TS.
liefst naar die plaats zou trekken, waar het laagwater het laagst wegloopt, d w z waar de
amplituden
het grootst zijn. Zoo zou de Wiet
lingen machtiger zijn geworden dan het Oost\\
gat onder Walcheren, het Stortemelk bij Vlie' \ 1 Woed4jI
land machtiger dan het Noordgat bij Ter-.
\ \
/
schelhng, enz.
In deze theorie moge een schijn van waarFig. 96. Algemeene vorm van een zeegat
in strandwalkusten.
heid verscholen liggen, het is echter duidelijk,
dat de laagwaterverschillen in zee over zoo'n
betrekkelijk geringen afstand als een riviermond beslaat, niet veel kunnen verschillen.
In de Duitsche Bocht beoosten Texel is dit verschil in laagwater zelfs juist in andere
richting, terwijl toch ook daar de riviermonden naar het Westen afbuigen.
Anderen hebben aan de aarddraaiing een overwegende rol willen toekennen
en uit de wet van v. BR, die zegt dat de stroomen op het noordelijk halfrond zooveel
mogelijk rechts willen houden, willen afleiden, dat de linksche afbuiging onzer stroomen
een gevolg zou zijn van de krachtig uitschurende werking van den vloed. Het is
echter aantoonbaar, dat de eb veelal krachtiger op den bodem inwerkt dan de vloed
en dat de uit de aardrotatie voortvloeiende krachten niet bijzonder groot zijn.
De theorie van JEssEN (92, 1922) is, hoewel eenigszins vaag, in den grond juist,
althans in zooverre zij wijst op de voortpiantingsverschillen van het getij in de monden.
De hoofdreden voor het naar links afwijken van onze zeegatstroomen moet niet in
de erosiebasis of in aarddraaiingsinvloeden worden gezocht, doch in de voortpiantingsrichting en in de voortplantingssnelheid van het getij in zee. Komt het getij uit het
Zuiden, dan bevinden de hoofdafvoerwegen zich aan de zuidzijde, komt het uit het
Westen, dan zijn zij aan de westzijde, enz.
Dit kan als volgt gemakkelijk verklaard worden met behulp van de zoogenaamde
,,wisselstroomtheorie", welke schrijver dezes in 1931 opstelde en sindsdien aan een
zoo ruim mogelijke toetsing op de benedenrivieren onderwierp, doch waarvoor nog
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geen gelegenheid bestond die te publiceeren. De getijstroomen worden daarbij
opgevat als wisselstroomen, waarop wetten analoog aan die van Ohm en Kirchhof
van toepassing zijn. Hoewel hier niet diep op deze berekeningsmethode ingegaan kan
worden, moge het volgende eenvoudige voorbeeld deze wisselstroomtheorie eenigszins
verduidelijken (zie daarvoor fig. 97).
De takken A C en B C stellen twee monden van een rivier voor.
In A is het getij eerder dan in B of C. Stelt men de getijlijnen van de punten
A, B en C dus voor op één tijdas, dan ligt de getijlijn voor C dichter bij die van B
dan bij die van A. Het
horizontaalgeharceerde
oppervlak is natuurlijk
kleiner dan de som van
,
het verticaal en het horizontaal geharceerde
- ,
samen, hetgeen wil
zeggen, dat de verhangen tusschen A en C,
zoowel voor eb als voor
vloed grooter zijn dan
tusschen B en C.
Daar deze verhangen het ,,motorisch oppervlak" vormen en de
stroomsterkten verwekFig. 97. Schema van de getijvoortpianting in een dubbelen mond.
ken, is het duidelijk,
dat A C zoowel voor
eb als voor vloed de voorkeur bezit boven B C. Anders uitgedrukt: het gradiënt is
voor tak AC veel grooter dan voor tak B C.
Het oppervlak tusschen de getijlijnen van twee stations wordt door mij het
,,motorisch oppervlak" genoemd. Het is een merkwaardig vlak, omdat het zoowel
de voortplantingssnelheid van de getijgolf als de verhangen voorstelt. Er bestaat
dus een uiterst nauw verband tusschen de voortplantingssnelheid en de verhangen
en daardoor ook tusschen de voortplantingssnelheden en de stroomsnelheden. Dit
kan worden uitgedrukt als volgt: Indien in een stroomgeul de voortplantingssnelheid
gering is, zijn de stroomsnelheden er betrekkelijk groot en omgekeerd.
Deze regel was reeds in 1916 door den te vroeg verscheiden Ingenieur van den
Rijkswaterstaat J. J. CANTER CREMERS langs meer wiskundigen weg afgeleid.
De figuur geeft de verhangen voor het geval dat de amplituden van A, B en C gelijk zijn (gelijke hoogwaters, gelijke laagwaters). Stel, dat het tijverschil van B io %
grooter is dan voor A, dan wordt hierdoor het geharceerde oppervlak tusschen de
getijlijnen van A en B nog slechts zeer weinig grooter, alleen de phase van de verhangkromme verandert iets en daardoor ook de phase van de stroomkromme.
Noemt men de voortpiantingstijden Ta b = 40 minuten, Tac = 50 minuten
en Tb , = io minuten, dan verhouden, wanneer de lengten AC en BC gelijk worden
gedacht, de vermogens zich als 7 3. Op deze berekeningen zal hier niet verder
worden ingegaan.
Eenige algemeene opmerkingen kunnen nog als volgt zonder berekeningen
worden afgeleid (zie fig. 97).
a. In een diepe kustzee zal de voorplantingstijd tusschen A en B gering zijn.
Daardoor zullen de motorische oppervlakken van A C en B C dus betrekkelijk weinig
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in grootte verschillen. Men zal de afbuigende neiging van riviermonden naar de
zijde vanwaar het getij komt derhalve voornamelijk bij ondiepe kusten aantreffen.

Ligt C ver landwaarts m.a.w. zijn de voortpiantingstijden in A C en B C
groot ten opzichte van die in zee over A B, dan verschilt het motorisch oppervlak
voor A C niet veel met dat voor B C en zal men ook voor dat geval slechts een gering
vermogensverschil der geulen kunnen verwachten.

Hetzelfde valt op te merken voor het geval, dat de afstand A B klein is.
In wijde, korte monden zal het verschijnsel der overheersching van de eene richting
dus sterker optreden dan in nauwe.

Ligt C ver het land in, doch nog binnen het bereik van de getijgolf, dan kan
de afstand A B eveneens groot worden. Men denke hier bijvoorbeeld in verband
met de opvaning van sommige oudheidkundigen, dat de Schelde vroeger via de
Striene een verbinding moet hebben gehad met de Maas, aan een vroegeren Scheldemond bij Brielle en tevens aan die bij Vlissingen met het punt C liggende bij Bath.
Voor een dergelijk geval is het amplitudeverschil tusschen Vlissingen en Brielle ook
van invloed, doch het phaseverschil tusschen beide plaatsen blijft de overheerschende
factor, zoodat de mond bij Vlissingen verre de voorkeur zou verkrijgen boven die
bij Brielle.
Ligt C nog verder landwaarts en buiten het bereik van het getij, dan speelt
de bovengenoemde invloed der getijbeweging in zee geen rol meer op deze splitsing.
Een verplaatsing van den hoofdmond van den Rijn van het Viie naar Katwijk met
Utrecht als zwaaipunt, zooals onderzoekers der oudheid wel aannemen, kan dan ook
niet op deze wijze worden verklaard. Iets anders is natuurlijk als in het Zuiden door
storm of andere oorzaken een nieuw zeegat ontstaat, waardoor zich een riviertak
kan uitstorten die grooter gemiddelde verhangen heeft dan de oude. Dit is dan geen
kwestie, welke op een getij-oorzaak is terug te voeren.
Aannemend, dat de Hoofden gesloten werden en het getij van Texel af dus
zuidwaarts zal loopen, moet de uitstrooming uit onze zuidelijke riviermonden
anders worden. De hoofdgeulen zouden een noordwaartsche richting verkrijgen.
Evenwel staat hiertegenover, dat de voortplantingssnelheid langs onze westkust
zou toenemen en het tijverschil, in verband met de trechterwerking, naar het zuiden
evenals thans zou toenemen. Deze twee factoren zouden den noordelijken uitloop
tegenwerken.
Bij lagere zeestanden dan thans zou de invloed der getijgolf uit de Hoofden
op onze kusten anders gewijzigd worden dan die der getijgolf uit het Noorden. Immers
de diepten verschillen voor de voortplantingswegen dezer beide golven.
Een verandering in den bestaanden scheeven uitloop onzer riviermonden
en zeegaten zou in de toekomst feitelijk alleen kunnen optreden tengevolge van een
verdieping of verondieping onder onze kusten. Andere factoren, welke er invloed
op zouden uitoefenen, zijn moeilijk denkbaar. Bij verdieping zal de linksche neiging
tot uitstrooming iets minder worden, omdat de voortplantingssnelheid langs de
kust daarbij zal toenemen.
Indien meerdere geulen in den buitenmond voorkomen, zullen deze dikwijls
een afdalende reeks vertoonen, wat het vermogen betreft.
Zet men (fig. 98, 99) de phase voor de buitenmonden op een tijdas uit en ligt
de phase van punt C daarbij ver naar rechts, dan worden de tijden voorgesteld door
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de afstanden iC,
-

,'

3C .......en daarmede ook de motorische krachten der geulen.
Deze worden regelmatig kleiner, zoodat ook de geulen van links naar rechts
"-'
5
kleiner worden. Ligt C echter tusschen 2
en 3, dan zijn de geulen 2 en 3 kleiner dan
de anderen. In dat geval zijn de rechtsche
geulen grooter dan de middelsten. Voor
het Vlie ligt C tusschen 4 en 5, zoodat
geul 5 C een zoogenaamd wantij is. Onder
wantij wordt hier verstaan een geul, waarin de stroomen sterk in phase verschillen

2C,

Fig. 98. Schema van de geulen eener
buitendelta. (Zeegat van het Viie.)

Fig. 99. Schema van tijden (phaseverschullen)
voor de buitenmonden van getijgeulen.

met die in de naburige wateren. In den grond is dit hetzelfde als het begrip ,,wantij"
achter een waddeneiland.
i. De phaselijnen van het getij staan gewoonlijk niet loodrecht op de kust.
Bij de zeegaten ondergaan zij sterke vervormingen, in den geest zooals fig. loo
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Fig. loo. Voorbeeld van de ligging der tijdlijnen voor het M5-getij bij het zeegat van
het Viie. (Verschillen van de ,-getalien ten opzichte van West-Terschelling.)
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aangeeft (zeegat van het Vlie). Op de plaatsen waar de phaselijnen dicht bij elkaar
liggen heerschen betrekkelijk krachtige stroomen, waar zij ver van elkaar verwijderd
zijn zwakkere.
j. Door den voornamelijk uit het Westen komenden golfslag (zie fig. ioi), worden
de zandpiaten tusschen de geulen om de Oost gezet. Hierdoor verplaatsen ook de geulen
zich dikwijls van west naar oost. De zwakkere, oostelijke geulen worden het gemakkelijkst op zij gedrukt, niet alleen omdat deze minder weerstand bieden, doch ook omdat
zij in gebieden liggen met
veel en hooggelegen zand.
De door de branding veroorzaakte zandverplaatsing
op de buitendelta manifesteert zich door het medeç zwaaien der geulen, schoksgewijs. Zandbanken trekken
)
oostwaarts en verheelen (ver- eenigen) zich af en toe met
J' de westzijde (Kop) van het
Ö
oostelijk eiland. Op deze
©
wijze groeit een kop westwaarts, meestal tijdelijk,
'
Dreméie7 soms ook blijvend.
JESSEN (92, 1922) meent
Fig. ioi. Wjndrozen voor Nederland voor Juni en December.
te kunnen aantoonen, dat
de monden van de Schelde, Maas, Rijn en van alle overige rivieren en zeegaten
tusschen Vlaanderen en Jutland in historischen tijd naar links werden verplaatst
en neemt daarvoor aan ,,dass die Gezeiten der Nordsee, sowohi der Richtung als der
Starke nach, früher anders waren als heute". Dit zou een gevolg zijn van het
ontstaan der Hoofden, terwijl het verleggingsproces der monden nog steeds zou
doorgaan.
In de eerste plaats schijnt het te ver gezocht voor alle genoemde riviermonden
een historische verlegging naar links te willen aantoonen en in de tweede plaats
behoeven de getijden in de Noordzee daar geenszins voor veranderd te zijn. Dat de
zoogenaamde doorbraak der Hoofden - gesteld dat deze slechts korten tijd geleden
heeft plaats gehad, hetgeen als buitengesloten moet worden beschouwd - nog
grooten invloed zou hebben gehad beoosten Texel, moet ook ontkend worden.
,,Verânderungen der Hydrographie und der Landumrisse müssen eine Folge
der Verânderungen, weiche die Gezeiten vor der Küste Ostfrieslands in junger Vergangenheit erfahren haben, angesehen werden". (JESSEN, 92, 1922, blz. 79). Hiermede
kan natuurlijk niet worden ingestemd, evenmin als met de gevolgtrekking, dat alle
genoemde veranderingen ,,Folgeërscheinungen einer langsamen, auch heute noch kaum
beëndeten Anpassung an vernderte Gezeitenverhâhnisse" zouden zijn. De veranderingen langs de zuidelijke Noordzeekusten moeten veeleer met plaatselijke doorbraken, opvulling van oude zee-inhammen, bochtwerking van stroomen met daarop
volgende terugspringing en zeespiegelrij zing in verband worden gebracht, waarbij
aan de neiging tot linksche uitstrooming natuurlijk steeds meer gevolg werd gegeven.
Een belangrijke recente verandering in de getijverhoudingen in de Noordzee
v66r onze kusten is tot nog toe volslagen onbewezen.
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35. KUSTBOGEN.
Een algemeene en kenmerkende uitwerking van golfslag en stroomen is het
vormen van kustbogen. Deze vindt men langs alle stranden waar zand of grind voorkomt.
Slechts weinigen zullen niet getroffen worden door de bijzonder regelmatige
boogvormen van verschillende buitenlandsche en binnenlandsche stranden. Een
fraai voorbeeld vormt onze Hollandsche kust; de gladde, strakke kustlijn doet haast
kunstmatig aan. Vooral uit de lucht krijgt men een goed overzicht van de verschillende
kustbogen en van de andere merkwaardige vormen, die de zee uit het zand modelleert.
Volgens de hydrografische kaarten kunnen zij het best door cirkelbogen worden
benaderd (Zie ook EUG. DuBoIs, 53, 1910).
Goed gevormde kustbogen worden b.v. aangetroffen ter weerszijden van Dungeness
(fig. 102). De westelijke vertoont bij hoogwater een onregelmatigheid bij den mond
der Rother, doch bij laagwater is de boog reeds ,,af". De tegenwoordige kwelderaangroei bij den genoemden mond doet vermoeden, dat ook de lijn van H. W. betrekkelijk spoedig den zuiveren boogvorm zal bezitten.
Tusschen Deal en Thanet wordt een boog gevormd, welke eveneens nog niet
geheel gereed is. Hier bevond zich de vroegere zuidelijke mond der Wantsum.
Goed gevormde bogen worden ook gevonden tusschen Gris Nez en Blanc
Nez, een oude van 2 km en een huidige van 6 km straal (zie fig. 64). Feitelijk komen
bogen op alle plaatsen voor waar alluviale kustafzettingen zijn, zie bijvoorbeeld
6g. 103, waarop de Pruisische Nehrungen werden afgebeeld. Kustbogen en landtongen zijn wat dit betreft nauw verwant, het verschil is alleen, dat de een niet en
de ander wel een lagune of haf binnensluit.

De Nederlandsch-Vlaamsche kust tusschen Blanc Nez en Texel bezit een boogvorm van grootsche allure met een straal van ongeveer 250 km. Men zie hiervoor
de zware roode lijn in figuur 104. Verder noordwaarts is een negatieve boog aanwezig
met een straal van + 70 km, vervolgens tusschen Ameland en Borkum of Juist
weer een positieve met een straal van rond 150 km.
Meer gedetailleerd deze kust beschouwend merkt men op, dat de groote boog
tusschen Blanc Nez en Texel vrij veel afwijkt van de werkelijke kust. De dunne roode
lijn, die de ware gedaante zoo goed mogelijk volgt is als volgt samengesteld:

Een negatieve boog, R = 150 km, van kaap Blanc Nez tot Duinkerken.
Vroeger was deze kust ook positief gekromd, doch sinds de laatste eeuwen is er
tusschen Calais en Duinkerken een geringe aangroeiing geweest (16, 1931,
ag. 109).
Tusschen Duinkerken en Oostende een positieve boog van + 100 â 150 km
3traal. Deze kust is hier vastgelegd met vele kribben en keermuren, waardoor thans
een volkomen vloeiend verloop aanwezig is.
Tusschen Westkapelle en de Deffiandsche Hoofden, waar de kust sterk
)nderbroken is door onze zuidelijke zeegaten, een recht gedeelte.
Tusschen de Deffiandsche Hoofden en de Pettemer zeewering een boog
net een straal van rond 100 km.

Kustbogen zijn een te algemeen voorkomend verschijnsel om als toevaffig opgevat
:e kunnen worden. Zij worden gevormd tusschen punten van weerstand biedend
nateriaal, hoofden of kapen genaamd, terwijl het minder weerstand biedend zand
)f andere zachte substantie door den zeeaanval wordt uitgeschuipt. Indien deze sub139

stantie homogeen is, is de boog zeer regelmatig. Een onregelmatigheid in een kustboog
duidt op onvolgroeidheid, op heterogeen kustmateriaal, op onregelmatige strooming bij een
riviermond of dergelijke.
Het zeewaartsche uitbuiken van de kust tusschen Westkapelle en Hoek van
Holland moet op rekening worden gebracht van de vele machtige zeegaten aldaar.
Ook zou als verklaring kunnen worden gegeven, dat de kust hier in bijzondere mate
beschermd wordt door de hooge zandbanken, die er voor gelegen zijn, doch dit laatste
is hoofdzakelijk weder een gevolg van het eerste.
Het is een algemeen verschijnsel, dat de aan de lijzijde van een zeegat gelegen
,,koppen" (zie fig. 96) buiten de algemeene kustlijn uitsteken als gevolg van de bescherming, die de stroomingen in het zeegat en de daarmede in verband staande
buitenbanken bieden. Het zand der banken dat tegen deze koppen wordt gedreven
heeft zelfs Texel, de Beer of Hoek van Holland, Goeree en Voorne naar het Zuidwesten
doen groeien (zie bijvoorbeeld fig. 105).

Het bankengebied aan de Zeeuwsch-Zuidhollandsche eilandenkust is als één
lang- gestrekte of samengestelde buitendelta te beschouwen5
waarvan de buitenkant een boog bezit van ongeveei
loo km. Men zie hiervoor de ligging der 5 m dieptelijnen op de hydrografische kaarten. In verband met de
niet abnormaal sterke stroomsnelheden in de zuidelijke
zeegaten, is de breedte dezer lange onderwaterdelta niel
grooter dan die der delta's benoorden den Helder.

De ,,vaste punten" van de kustbogen bezijden Dungeness (fig. 102) zijn de kliffen van Hastings en Folkestone5
terwijl de punt van Dungeness zelf niet door den grooteli
weerstand van het materiaal op zijn plaats blijft, doch door een andere, reeds hiervooi
beschreven oorzaak, zelfs aangroeit.
De vaste punten van den boog bij Wissant zijn Gris Nez en Blanc Nez, terwijl
die van den grooten Vlaamsch-Hollandschen kustboog (r = 250 km) gevormd worden
door Blanc Nez en Texel.
Niet alleen langs kusten vindt men bogen, ook langs rivieren en zeearmen, tusschen
kribben of nollen, doch dan natuurlijk op veel kleinere schaal en onder den invloed
der kopwerking van de kribben eenigszins gewijzigd van vorm (fig. io6).
Nadat de pijlen der kustbogen een bepaalde maat hebben bereikt, neemt de
Fig. 105. Groeilijnen van
de kop van Goeree.

tle"

Fig. jo6. Oeverlijnen tusschcn de kribben van rivieren.
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uitholling niet meer toe. ,,De zee knaagt met een mond van een bepaalde straal".
Omgekeerd zal een inham door zand kunnen worden opgevuld totdat een boog
gevormd is, waarvan de opvulling niet verder toeneemt. Vergrooting van den pijl
kan optreden indien de zeebodem v66r den boog dieper wordt of de goifsiag en
zeestroomen krachtiger.
Kust- of oeverbogen behoeven natuurlijk niet zuiver cirkelvormig te zijn, zelfs niet
als het materiaal over de geheele booglengte homogeen is. Essentieel zijn de geleidelijke
richtingsveranderingen. Denkbaar is bijvoorbeeld, dat, indien de windrichting scheef
op de kust staat, het linkerdeel van een boog een andere kromming bezit dan het
rechterdeel.
Vergelijkt men de bochten van Wissant en Dungeness-Folkestone met die van
Vlaanderen-Holland, dan blijkt dat voor het zuidwestelijk gedeelte van de drie bochten
zandbanken liggen. Het noordoostelijk gedeelte bezit deze bescherming niet, hetgeen
in verband te brengen is met de minder luwe plaats.
Het natuurlijk noordelijk ,,vaste punt" van den grooten Vlaamsch-Hollandschen
kustboog, het diluviale Texel, is niet bijzonder vast. Gaat deze ,,Kaap" achteruit
- hetgeen, historisch gesproken, nog lang kan duren - dan zullen de aansluitende
kusten moeten volgen, tenzij men kunstmatige vaste punten schept als bij Petten
en op Vlieland. Het negatief gekromde kustgedeelte Texel-Terschelling nam oorspronkelijk voor onze kust dus een sleutelpositie in. Indien Texel afsiaat zullen de
vaste punten bij Petten en op Vlieland de taak der sleutelpositie meer en meer op
zich moeten nemen.
Op deze plaatsen zijn groote gebieden door afslag verloren gegaan. Fig. 107
geeft bijvoorbeeld aan hoe tusschen 1571 en 1866, dus in ongeveer 3 eeuwen, een
strook land van 2000 m breedte bij Huisduinen is afgeslagen. Fig. io8 geeft de afslag
van het eiland Vlieland te zien, dat eveneens sterk aan de zeezijde afnam. De kust
van Texel zelf ging in de laatste eeuwen betrekkelijk weinig achteruit; de zuidwestkop
groeide zelfs aan. Dit is te danken aan den beschermenden invloed van de groote
onderwaterdelta van het Marsdiep, terwijl het diluviale Eyeriandsche rif, een oude
erosiestoep, ook het hare zal hebben bijgedragen de zeeaanval te weren en de kust
van Texel te bestendigen.
Dezelfde beschermende eigenschappen bezitten ook de delta's voor het Zeegat
van het Viie en alle andere. Hoe langer de eilanden, dus hoe ruimer de wadkommen,
des te machtiger de zeegaten en ook des te grooter de onderwaterdelta's en de daarmede geboden bescherming.
Indien de waddeneilandenkust in haar geheel terug week, zouden de onderwaterdelta's natuurlijk meegaan. Zij hebben dus een secundaire, geen primaire functie.
Een primaire functie schijnt, behalve de negatieve kustboog bij Texel, en het
daarvoor liggende Eyerlandsche rif, ook de kust bij Borkum (of Juist) te bezitten
en het is opvallend, dat ook hier de gronden evenals bij Texel steenen aan de oppervlakte hebben (Borkumer rif). Tevens kan de ,,onderwaterdelta" van den Eemsmond
hier een beschermende rol hebben vervuld. Borkum is thans op kunstmatige wijze
vastgelegd en deze kunstmatige ,,kaap" wekt meer vertrouwen dan een diluviale
kern.
De kust beoosten Borkum (fig. i io) bezit niet den boogvorm, doch is in opzet
vrijwel recht. Dit maakt geen essentieel verschil. Uiteindelijk zal men bij meer aanvoer
van zand naar de Duitsche bocht hier ook een groote kustboog kunnen verwachten,
die aansluit aan Sylt of aan een ander vast punt van de Sleeswijksche of Jutlandsche kust.
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Door de zeegaten voor de Oostfriesche kust met de daarvoor gelegen onderwaterformaties verkrijgen de eilanden ook hier hun ,,koppen" en ,,staarten", hetgeen
tot gevolg heeft, dat de buitenzijden trapsgewijs ten opzichte van elkaar verspringen.
De grootte der ,,optrede" houdt verband met de ,,aantrede" (lengte van het eiland),
omdat de zeegaten en onderwaterdelta's daarmede verband houden. Men zie ook de
onlangs verschenen studie van JANSSEN (87, 1933) en die van GAYE en WALTHER(72, 1935).
Kleine eilanden als Rottum, Borkum, Wangeroog en Trischen (of Buschsand)
bezitten den barchaan- of sikkelduinvorm; Borkum is eigenlijk een dubbele barchaan.
Deze gelijkstroornformatie ontstaat natuurlijk onder invloed van den eenzijdigen
druk uit zee (zie fig. iii).
De westkust van Jutland is een voorbeeld eener kust waarbij de zee landmaterialen
aantast. Het afslijpsel wordt in baaien of in landtongen afgezet, terwijl de meest
weerstand biedende
kernen de kapen vor/
7r„_~c Äen
.ôc,ph-t'm
men, waaraan de kustbogen en landtongen
als het ware zijn opgehangen (fig 109)
1
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Uit de hiervoorgaande opmerkingen
kan worden afgeleid,
dat een vrij aanzienlijke verandering in
onzen kustvorm zou
kunnen worden verwacht, indien de zuidelijke zeegaten door
aanslibbing geheel of
gedeeltelijk zouden 1
verdwijnen. Er zou dan
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Barchaanvormige waddeneilanden.

een strook van vele
kilometers breedte van de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche eilanden worden afgeschaafd,
tenzij de mensch deze kust met behulp van steenbeloopen en hoofden ging vasthouden. Voorts zou eenigen afslag kunnen worden voorspeld voor de Waddeneilanden,
indien de Wadden zouden worden opgevuld. Evenwel is hiervoor de kans in de
eerste eeuwen vrijwel uitgesloten.
Eenige veranderingen zijn ten slotte te verwachten nabij den mond van den
Rotterdamschen Waterweg, waar het in den loop der ontwikkeling ligt, dat zich voor
dezen kunstmatigen mond een natuurlijke onderwaterdelta zal vormen, terwijl die
voor de Brielsche Maas tegelijk met deze rivier zelf zal verdwijnen. Voor de verdediging der kust van Deffiand zou een groote onderwaterdelta bij Hoek van Holland
zeker gunstig zijn. Voorne zal zich verder aanpassen aan den mond bij Hellevoetsluis.
§ 36. WAARSCHIJNLIJKE VERANDERING DER KUSTEN SINDS DEN ROMEINSCHEN TIJD.

A. Vlaamsche kust. De veenlaag van ongeveer i meter dikte, die zich in het
Vlaamsche kustgebied ± 3 meter onder het terreinoppervlak bevindt, werd gevormd
op de scheiding van het oud-holoceen of ,,Flandrien" en het jong-holoceen of
,,Dunkerquien".
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Fig. 112. Romeinsche wegen onder
jonge opslibbingen (BRIQUET).

V66r de vorming dezer veenlaag kunnen de zeestanden dus
ongeveer 3 m (of meer) lager worden
gesteld dan thans. Een veenlaag op
soortgelijke, meestal iets grootere
diepte, wordt ook in het lage deel
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139, 1929, FABER, 6 4 , 1933, WILDVANG, 208, 1936)
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De tijd, waarop de veenlaag
,..- :»_(
door de zee overstroomd werd, is
volgens BRIQUET vrij zuiver te be:.
palen op ongeveer 400 na Chr. De
voor de Romeinen vluchtende Menapiërs verborgen zich volgens
...
Caesar in de moeraswouden achter
de kust, terwijl ook S11.ABo van
deze bosschen spreekt, waaraan het
veen zijn ontstaan zou danken.
Behalve de oude beschrijvingen,
.ei- bezit men nog een betere aandui- . 'S
ding in de ligging der Romeinsche
De
ontwikkeling
van den mond der Ijser (BRIQI
Fig.
113.
wegen, die uit Kassel als middelpunt
naar de kust gingen over het veen.
Deze wegen (zie fig. 112) zijn gedeeltelijk bedekt met de mariene afzettingen van
de laatste zeerijzingsperiode, welke in België en Frankrijk, ,,dunkerquien" wordt
genoemd. Vondsten van Romeinsche munten e.d. zouden erop duiden, dat dezc
wegen nog tot in de 4e eeuw na Chr. begaanbaar zijn geweest (BRIQUET, 1 6 , 1931,
btz. 360 e. v.).
..
'
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Reeds v66r de overstrooming moet de Vlaamsche kust uit zand hebben bestaan
en waarschijnlijk duinen hebben bezeten, omdat er ook toen een zandige, ondiepe zeebodem zal zijn geweest. Na de overstrooming werden deze duinen waddeneilanden.
Dit zal niet plotseling zijn gegaan, daar de riviertjes hier monden moeten
hebben bezeten, waardoor het water steeds in en uit kon stroomen. De plantengroei zal langzamerhand door het toenemende zoutgehalte gedood zijn. De resten
van deze oude duinen heeft BRIQUET nagespeurd. Fig. 113 geeft van de resultaten
dezer onderzoekingen een enkel voorbeeld.
Links van den in deze figuur afgebeelden Ijsermond is de ,,staart" van het
eiland, dat zich tusschen Nieuwpoort en Duinkerken moet hebben uitgestrekt; rechts
is de ,,kop" van het volgende, gelegen tusschen Westende en de Haan of tusschen
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Oude kusten in Vlaanderen volgens BRIQUET.

Westende en Knocke. De buitenkanten dezer eilanden werden naderhand afge-.
schaafd, terwijl zich langs de nieuwe kust de jonge duinen vormden. Ten Noorden
van Westende zag ik in 1935 op het strand de kant van een blootgespoelde kleiveenlaag, welke in de richting van de door BRIQUET geteekende stippellijn liep.
In fig. 114 werden de onderzoekingen van dezen deskundige, voor wat betreft
de Vlaamsche kust, overzichtelijk weergegeven. De resten der oude duinen geven
nog heden een beeld van de ontwikkeling van een waddeneilandenkust tot een
normale duinkust, nadat de wadden waren opgevuld en de zeegaten verdwenen.
WILDVANG(208, 1936) leidt uit boringen op de Oostfriesche Wadden en Waddeneilanden af, dat het oorspronkelijk oppervlak van het oud-alluvium lag op 0,93 m
beneden den gemiddelden zeestand, dus ± 21/2 m beneden maaiveld. Dit oppervlak werd volgens hem bewoond en bebouwd, tot aan het oogenblik, dat de
Noordzee met ,,katastrophaal geweld" naar binnen brak. Dit laatste moet men niet
opvatten als een moderne dijkdoorbraak, omdat het zoete water vrij zeewaarts en
het zeewater dus ook vrij landwaarts kon stroomen. Het zal wel meer als een gevolg
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van een toename in grootte der vloedkommen te beschouwen zijn, waarbij deze laatste
zich door zeespiegelrij zing en veenvernietiging steeds uitbreidden.
B.

De Engelsche kust der oudheid.
VOa/
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Voor de volledigheid wordt hierbij een
kaartje (84, 1924) overgelegd
van de vroegere Engelsche
kust, dat echter niet de hoedanigheden bezit vaIIBRIQuET's
kaart voor de Vlaamsche. Met
de oude kusten van fig. 115
worden de zeer oude opgeheven
stranden bedoeld.
Van belang voor ons is
de zuidooskust. De grindpunt
van Dungeness is natuurlijk
jong. In Romeinschen tijd lag
hier de haven ,,Portus Lemanae". De kliffen van Folkestone
en Dover worden als niet
afgeslagen geteekend. De
Wantsum, het kanaal tusschen
Thanet en den vasten wal
werd na Romeinschen tijd met
alluviale stoffen opgevuld. De
noordkust van Kent sloeg af.
Dit laatste geschiedt thans nog,
daar de oever uit klei (London
Clay) bestaat en deze op vele
plaatsen niet voldoende wordt
verdedigd (zie fig. 8). De teruggang van de sterkst afkalvende
punten bedraagt hier, naar men
mij op het terrein mededeelde,
maximaal + 1/2 m per jaar
(i km per 2000 jaren).

C. De oude Hollandsche
De oude Hollandsche
kust moet niet als over de ge: 4j VDQ/ D4
heele lengte gelijkmatig terugFig. 115. Zeer oude kustlijnen in Engeland.
geslagen worden beschouwd.
Het is bekend, dat bezuiden Monster het oude Helinium een zeer groot zeegat was. Ten noorden daarvan
moet, op grond van de in de vorige paragrafen genoemde overwegingen, een breede
duinkop hebben bestaan, terwijl voor den mond vele banken moeten hebben gelegen, welke tezamen de buitendelta of ,,gronden" vormden.
Hetzelfde, doch in minder sterke mate, moet het geval geweest zijn bij den
Rijnmond te Katwijk, terwijl ook bij den mond van het Zijpe iets dergelijks aanwezig
geweest moet zijn (zie fig. 116).
Na het dichtsiaan dezer monden verdwenen de onderwaterdelta's ervan door
wes
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kust.

de Zee- Cfl stranddrift naar het Noorden. De kust werd hier ,,schoon", d.w.z. zonder
zandbanken. De drie vloedbanken het Harde, de Uiterrib en de Smal-Acht, die nog
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Fig. 116. Benaderde vorm der Nederlandsche kust in Romeinschen tijd.
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op de 16e, 17C eeuwsche kaarten voorkomen, zijn mogelijk de laatste resten van het
zand dezer voormalige delta's geweest (fig. 83).
Tezamen met het verdwijnen der ,,zeegatgronden" moesten ook de koppen
afslaan, daar deze buiten de algemeene kustlijn uitstaken. Immers een kop dankt
zijn bestaan aan de daarvoor liggende zandbanken. Het eindresultaat van het verdwijnen
der monden was dus een gladschaving.
De loop der duinen bij Scheveningen en bij Katwijk, scheef op de tegenwoordige
kust, en voorts de bekenden historische achteruitgang der kusten bij Deffiand en
Scheveningen duiden hierop.
Wat de mond der Schelde betreft, deze werd tusschen Walcheren en Schouwen
geteekend, in verband met de ligging van Domburg, dat Romeinsche oudheden
opleverde en in verband met de oude benaming Zeeland beoosten en bewesten de
Schelde, waarmede respectievelijk Schouwen—Duiveland en Walcheren-Beveland
worden bedoeld.
Het duin van Schouwen zou dus een oude ,,kop" zijn. De mond van de WesterSchelde schijnt betrekkelijk jong. Jacoba van Beijeren noemt de Honte, die ten
zuiden van Zuid-Beveland liep in de ie eeuw nog ,,petite, étroite et peu profonde".
Niettemin zal de Honte in dien tijd reeds moeten worden opgevat als een onderdeel van een uitgebreid net van slikken en geulen en zal ook de afstand tusschen
Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen toentertijd, en reeds veel eerder, nagenoeg even
groot zijn geweest als thans (SNELLEN, 169, 1916 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 + 140 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
130 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 j 70 km, terwijl hij volgens Ptolemaeus 27okm is.
Volgens Romeinsche begrippen kan de afstand van kaap Itius tot den Maasmond
wel 140 + 130 = 270 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 Boulone) en den westelijken Rijnmond (Monster)
ook wel 140 + 130 + 140 km = 4o°km geweest kan zijn.
Ptolemaeus, die als Griek (Alexandrijn) reeds den bolvorm der aarde kende
en de juiste geografische vormen wilde voorstellen, zal zich hebben moeten behelpen
met de Romeinsche afstanden en vage richtingsaanduidingen, vandaar de onjuistheden.
ScHoo ( 16o, 1934) huldigt de meening, dat de kust hier een grooten inham
gehad zal hebben. Deze inham moet alsdan natuurlijk worden opgevat als een ondiep
wadden- of moerassengebied met duineneilanden in den doorgaanden kustboog
tusschen Blanc Nez en Texel.
De vraag in hoeverre de kust tusschen Cadzand en Monster in Romeinschen tijd
reeds verbrokkeld is geweest, kan door een onderzoek der duinvormen, in den geest
zooals BRIQUET voor de Vlaamsche duinen deed, mogelijk nader tot een oplossing
worden gebracht.
De door Ptolemaeus genoemden afstand tusschen den westelijken Rijnmond
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(Monster) en den middelsten Rijnmond (Katwijk) van 35"km is aannemelijk; voor den
afstand van Katwijk tot den ,,00stelijken" Rijnmond rekent hij ± loo km. Indien
daarmede het Vlie wordt bedoeld is deze afstand niet juist. Wel indien het eerste
zeegat naar het Noorden d.w.z. het Zijpe of het Marsdiep wordt bedoeld. Vooral het
Zijpe schijnt volgens den vorm en de ligging der oude duinketenen zeer oud. Immers
zoowel de oude als de nieuwe duinen eindigen hier 1), zoodat het Zijpe in Romeinschen
tijd reeds bestaan zal hebben. Daar benoorden waren in de 16e eeuw, eilatï', twee
barchaanvormige eilandjes, Callantsoog en Huisduinen, die thans voor het overgroote
deel zijn weggeslagen. Eenige staarten ervan zijn nog langs de bestaande kust te onderkennen. (Zie ook fig. 107).
Plinius geeft te kennen, dat er 23 waddeneilanden waren. Thans tel ik tusschen
den Helder en Blaavandshoek 20, Scharhörn meegerekend. Bekend is dat er in historischen tijd eenige kleinere zijn verdwenen, doch ook dat eenige gesplitst zijn.
Dit was bijvoorbeeld het geval met het groote eiland Bandt, waarvan Borkum en Juist
de overblijfselen zijn. Dat er reeds wadden achter de eilanden aanwezig waren volgt
ook uit Plinius' beschrijving onzer kusten en terpen.
De Rijnmond bij Katwijk was in Romeinschen tijd reeds bijna verzand. De
daarbij behoorende delta zal dus in het begin onzer jaartelling niet omvangrijk meer
zijn geweest.
Het Helinium verzandde in historischen tijd. De verschillende bedijkingen wijzen
dit nog uit (fig. 117).
Door sommigen is de opmerking gemaakt, dat het jonge duin in Romeinschen
tijd nog niet zou hebben bestaan, omdat er door de Romeinen geen melding van gemaakt schijnt te zijn. Men kan zich
echter ook voorstellen, dat de Romeinen zandverstuivingen een te
algemeen verschijnsel vonden om
in het bijzonder te vermelden.
Zijn de Romeinsche gegevens
reeds vaag, nog vager zijn de
preahistorische. De Hollandsche
kust schijnt aanvankelijk met een
op twee plaatsen onderbroken boog
van den noordelijken kop van het
Helinium naar Wieringen te hebben
geloopen. Door grooteren zandtoevoer dan afvoer schoven hier eenige
Fig. 117. De verzanding van het Helinium.
nieuwe platen voor, zoodat de kust
in etappes naar het Westen groeide.
Aldus ontstonden de groeilijnen van ons oude duinlandschap (fig. i 16). Een overeenkomstig voorbeeld is afgebeeld in fig. 95. De daarin voorgestelde landtong ging
aanvankelijk van ,,Atlantic" naar het eilandje ,,Sa", vandaar naar ,,W", vervolgens
naar ,,St" en nog verder naar ,,Allerton". Naderhand werd de er voor liggende
rechtstreeksche boog gevormd tusschen Atlantic en Allerton.
Hoe ver dit buitenwaartsch uitgroeien onzer kust heeft plaats gehad is niet meer
met zekerheid te zeggen, doch het heeft natuurlijk verband gehouden met de ligging
van de diluviale heuvel op Texel en de daarlangs trekkende zeestroomingen. Veel
verder dan de tegenwoordige kustlijn zal het dus niet geweest zijn.
IJ

1

1)

Zie: P. TESCH. De Geologische Kaart van Nederland, blad 19, 1928.
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Waar tenslotte al het zand van afkomstig is, is eveneens onzeker. Men behoeft
daarbij niet noodzakelijk te denken aan een depôt aan gene zijde der Hoofden,
doch kan ook aannemen dat het van dichterbij gelegen plaatsen aangevoerd geworden is.
Als verklaring van het feit dat eerst zeewaartsche groei en later een terugslag is
voorgekomen behoeft men voorts niet noodzakelijkerwijze rijzings- of dalingstheorieën, gewijzigde getijverhoudingen in de Noordzee of openingen en sluitingen van
de zeeëngte der Hoofden aan te nemen, doch men kan volstaan met de thans nog heerschende stroomen en met een wijziging van eenige plaatselijke omstandigheden, als
bijvoorbeeld het verdwijnen van riviermonden.
De oude ,,duinruggen" of beter ,,oude strandruggen" zijn te beschouwen als
mariene formaties (de windduintjes, die er hier en daar op voorkomen zijn slechts
gering van omvang), het nieuwe duinlandschap is een windformatie. De eersten hebben
betrekking op een zeewaartsche groei, het laatste op een afslag of op een stabielen
toestand der kust. Het Helinium bij Monster, de Rijn bij Katwijk en het Zijpe bij
Petten hebben zoowel in het nieuwe als in het oude duinlandschap niet alleen hun
sporen achtergelaten, doch hebben ook van beiden den vorm helpen bepalen.
§ 37. INVLOED VAN DE VERANDERING VAN DEN ZEESPIEGEL.

De voornaamste bedreiging van de zeezijde wordt niet gevormd door een uitschuring der Hoofden, noch ook door een verdieping van den zeebodem voor onze
kusten of een opslibbing onzer zeegaten doch door een zeespiegelverhooging.
De vraag is: Bestaat deze inderdaad?
In vergelijking met andere landen wordt in ons land op bijzonder nauwkeurige
wijze aandacht geschonken aan de wisselingen van den zeespiegel ten opzichte van
het land, hetgeen in verband met onze lage ligging zeer verklaarbaar is. (Zie RAMAER
144, 1907/1908 en STEENHUIS 172, 1917).
Een regelmatige of onregelmatige verhooging van den zeespiegel ten opzichte
van ons land moet uiteindelijk een verstrekkenden invloed uitoefenen. Niet alleen
op het waterbezwaar, doch ook op het zoutbezwaar en op de getijen met de daaruit
voortvloeiende neiging tot vervorming onzer kusten. De oorzaak kan tweeërlei zijn:
zakking van den bodem doordat Nederland in een slenk ligt en rijzing van den zeespiegel door smelting van het pleistocene ijs of door andere oorzaken.
Reeds in 1842 berekende de Amerikaan MACLAREN uit de grootte der wisselende
ijskappen zeespiegelbewegingen van ioo en 200 meter. BAULIG zegt in zijn recent werkje
over dit onderwerp (5, 1935), dat met uitzondering van eenige bijzondere plaatsen,
over de geheele wereld duidelijk sporen van de zeespiegelbeweging is te bemerken,
eerst een verlaging van vele tientallen meters en nadien een overeenkomstige verhooging, welke nog steeds schijnt door te gaan. De Amerikaan DALY
1921)
beweert echter, dat de zeespiegel in de laatste milliaden is gedaald. Eenstemmigheid
werd op dit punt nog niet bereikt.
In het algemeen valt bij onze peilschalen een verhooging van den gemiddelden
zeestand te bespeuren. Fig. 118 geeft hiervan eenige voorbeelden. Het betreft de 10jaarlijksche middenstanden voor een aantal stations nabij de zeekust. Meestal worden de
haiftijstanden als basis van vergelijking genomen, d.w.z. het vlak ter halve hoogte
van de peilen H.W. en L.W., doch deze laatste zijn niet zoo constant, omdat de hoogere
harmonischen der getijkrommen gemakkelijk kunnen wisselen en belangrijken invloed
kunnen uitoefenen op de standen van hoog- en laagwater. Deze haiftij standen kunnen
reeds vrij spoedig eenige decimeters van den middenstand verschillen. Onder middenstand wordt hier verstaan het gemiddelde der geregelde waarnemingen, welke om
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8 h en 14 h geschieden. Zij worden door den Algemeenen Dienst in de verschillende
,,Tienjaarlijksche Overzichten" 1) gepubliceerd. Voor de verschillende stations behoeft
het middenviak niet met het N.A.P.-vlak samen te vallen, al verschilt dit natuurlijk
betrekkelijk weinig. Door het zeer groot aantal waarnemingen, namelijk 2 X 7060 in
10 jaren, verkrijgt men een groote zekerheid.
Volgens de in fig. 118 afgebeelde grafieken bedroeg de gemiddelde stijging
sinds -- 188o:
voor Vlissingen .........
Wielingen .........
Veere . . . . . . . . . . .
Brouwershaven .......
Zierikzee . . . . . . . . . .
Hellevoetsluis . . . . . . . .
Hoek van Holland .....
Scheveningen. . . . . . . .
Katwijk . . . . . . . . . .
Ijmuiden .........
den Helder ........
Enkhuizen .........
Urk . . . . . . . . . . . .
Schokland .........
Nijkerk . . . . . . . . . .
Elburg . . . . . . . . . . .
de Lenimer ........
Stavoren
........
Hindeloopen ........
Harlingen .........
Vlieland . . . . . . . . . .
Roptaziji..........
Zoutkamp .........
Delfzijl . . . . . . . . . .

2,0
1,4
3,9
2,7
5,5
3,8
4,0
2,4
3,6
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Deze stijgingen loopen dus uiteen van 1,4 tot 5,6 cm per TO jaren; het gemiddelde
over alles is 3,2 cm/io jaar. Rekent men dat de zakking van sommige peilschalen
een rol speelt (zie Schokland met 5,6 cm) dan komt men op een iets geringer bedrag,
zeg 2 â 3 cm. Dit is het cijfer, dat tegenwoordig door velen wordt aangenomen.
Fig. 119 geeft de stijgingen van het 10 jaarlijksch hoogwater voor dezelfde plaatsen.
Deze zijn niet zoo geschikt voor de bepaling van den stijging van den gemiddelden
zeespiegel als die van fig. 118, omdat de iq jaarlijksche getijperioden hierbij schommelingen veroorzaken, doch, daar de waarnemingen eerder begonnen, zijn ook deze
grafieken wel leerzaam. Voor sommige stations als Enkhuizen, Nij kerk, Elburg, was
de stijging regelmatiger dan voor andere (Vlissingen, Wielingen, Veere, Zierikzee).
Mogelijk zit dit in de wisselende grootte der verschillende getij-amplituden, die in
het Zuiden groot zijn en in de vroegere Zuiderzee klein waren. Bijzonder regelmatig
vertoonen Delfzijl, Zoutkamp, Vlieland, Katwijk, Elburg, Stavoren, de Lemmer en
1)

Rijkswaterstaat. Tienjarig Overzicht der waterhoogten. Alg. Landsdrukkerij. Zie ook:
De jaarboeken der waterhoogten.
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Harlingen laagste punten omstreeks i880. Daarv66r schijnt een daling van den H.W.
stand te zijn opgetreden.
Het verschil in hoogte tusschen de gemiddelde hoogwaters van de laatstgenoemde
stations, gerekend van het minimum van + i88o tot heden is 8 â 12 cm of gemiddeld
2,00 cm per 10 jaar. Dit is dus ongeveer gelijk aan het tevoren genoemde gemiddelde
voor de rijzing der gemiddelde zeestanden.
Het is jammer, dat de regelmatige reeksen waarnemingen voor 1880 betrekkelijk
schaarsch zijn en dat de middenstanden (8h en 14h standen) niet eerder bepaald werden.
Ook valt het te betreuren, dat deze middenstanden voor 1921-1930 uit zuinigheidsoverwegingen niet meer zijn berekend. De meest belangwekkende serie ter bepaling
van de rijzing van den zeespiegel, namelijk die der middenstanden, werd daardoor
afgebroken.
In Duitschiand berekende KRÜGER voor Wilhelmshaven een zeespiegelrijzing van
23 cm per eeuw (1854-1913), voor Bremerhaven 18,7 cm per eeuw (1862-1914)
en voor Cuxhaven 19,3 cm per eeuw (1843-1915). BUSCH berekende voor Cuxhaven
25 cm per eeuw (1843-1925) en voor Husum hetzelfde bedrag (1843-1929).
MEISSNER vond voor Wilhelmshaven, Geestemünde, Bremerhaven en Cuxhaven voor
de jaren 1855-1920 een gemiddelde zeespiegelrijzing van 16 cm (zie 43, 1931).
LÜDERS vindt voor de periode 1875-1934 te Wilhelmshaven 24 cm per eeuw (120, 1936).
Deze bedragen komen dus ongeveer met die van ons overeen.
LÜDERS bewijst voorts, dat sinds 1875 de zeespiegelverhooging bij Wilhelmshaven
samengaat met een toename der stormvloeden aldaar en hij verklaart de jaarlijksche
H.W.-verhooging dan ook gedeeltelijk door atmosferische invloeden aan te nemen.
Meerdere opwaaiing ten gevolge van een meteorologische periode van ± 6o jaren, met
omstreeks 188o een minimum en 1920 een maximum, zou dit verschijnsel grootendeels kunnen teweegbrengen.
Opmerkelijk is dat ook ten onzent in de H.W.'s omstreeks 188o een minimum
valt op te merken (zie fig. 119).
Evenwel moet daarbij worden bedacht, dat de rijzing der gemiddelde hoogwaters sinds i 88o ongeveer 12 cm bedraagt en dat dus de gezamenlijke hoogwaters
van een der tegenwoordige jaren 706 X 12 cm = 79 m hooger zijn dan de gezamenlijke
jaarlijksche hoogwaters omstreeks 1880. Dit zou inhouden, dat er thans ongeveer
30 â 50 flinke stormen per jaar meer moeten zijn dan in de tachtiger jaren, of dat het
thans doorloopend veel harder uit het Zuidwesten moet waaien dan vroeger. De
geheele zeespiegelverhooging sinds i88o kan men dus lang niet uit verschillen in opwaaiing verklaren.
Fig. 120 geeft de dalingen en stijgingen in Engeland volgens de onderzoekingen
van de ,,Ordnance Survey" (115, 1932). In het Zuidoosten, met Harwich als centrum,
worden dalingen aangegeven van i â 2 voet (30 â 6o cm) in 6o jaren. Het Westen en
Noorden schijnen te stijgen.
De uit peilschaalaflezingen verkregen gegevens moeten als betrouwbaarder worden
beschouwd dan die verkregen door waterpassing. Een daling als hierboven genoemd
van 1,4 â i m per eeuw is waarschijnlijk veel te groot. In verband met de onbetrouwbaarheid van de oudere waterpassingen, mag men aan een vergelijking ervan met de
nieuwere geen groote waarde toekennen.
In nog sterkere mate moet dit het geval zijn met de vergelijking tusschen oude
en nieuwe Fransche waterpassingen, waarbij tot een bijzonder groote daling in de
buurt van Duinkerken werd gekomen, namelijk 4 m per eeuw. Zonder meer kan dat
als volslagen onjuist worden gekenschetst. BRIQUET (16, 1931), die deze streek
grondig kent, neemt hier 4 â 5 m zeespiegelrijzing in 1500 jaren aan, dus ongeveer
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30 cm per eeuw, en LAUWERS (109, 1930) berekent uit de peilschaalgegevens van
Oostende een bedrag van 12 cm in 45 jaren of 26,5 cm per eeuw. Deze bedragen
verdienen meer vertrouwen en komen ongeveer met de onze en de Duitsche overeen.
Zeer belangrijk is de studie van LALLEMAND en PRÉ VOT (108, 1930) betreffende de
zeespiegelveranderingen te Brest sinds 185 i. Er werd hier geen constante verhooging
van den zeespiegel waargenomen, doch een periodieke, verband houdende met astronomische invloeden. Een drietal sinusoïden kon worden onderscheiden met perioden van
resp. 93, 18.6 en 4.65 jaren en amplituden (2a) van resp. 33, 35 en 12 mm. Het
maximum der lange golf kwam voor omstreeks 1920, het minimum omstreeks 1870.
Sinds 1930 bestaan ook
toestellen te Calais,Boulogne,
Dieppe, Havre en Ouistreham (bij Caën) om den gemiddelden zeestand te leeren
kennen (médimarémètres).
Te Duinkerken en Cherbourg bestaan zij reeds
langer. De uitkomsten daar(
van zouden, voor zoover mij
o9
z5-bekend, in 1936 worden ge/(
publiceerd.
Er bestaat een streven
het probleem der zeespiegelverhooging internationaal op
te lossen, doch voorloopig
zal men geduld moeten
hebben, daar het te onder'
!/
zoeken onderwerp slechts in
," \
een uiterst langzaam tempo
-)! /
- _-° .,.."
/
verandert en de meteorologische en nog andere in)
vloeden slechts in den loop
der eeuwen grondig bekend
zullen worden.
Het voorkomen van verdronken hoogveen op groote
1
•.- —
<7
diepten (laagveen is volgens
7
de onderzoekingen van mej.
1929)
slechts
POLAK
een zelden voorkomende 17,
substantie) Wij st, althans
Fig. izo. Daling van den Engelschen bodem in voeten tusschcn
voor ons land en voor Vlaanderen, een positieve niveauverandering - over groote perioden gerekend - zonder twijfel aan. Sinds het begin
van den bouw der dijken (± 800) moest men deze ook eenige meters verhoogen
en hetzelfde was een milliade eerder het geval met de terpen.
Over eenige honderden jaren zullen wij over een goede serie peilschaalwaarnemingen beschikken en de eventueele periodieke of aperiodieke schommelingen betrekkelijk goed hebben leeren kennen. Van belang is daarbij, dat thans door den
Rijkswaterstaat stappen worden genomen om in overleg met den Geologischen
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Dienst punten te vinden, die zich zoo goed mogelijk als fundamenten voor peilschaler
zullen leenen.

Wat de stormvloedshoogten betreft, zou de vraag kunnen worden gesteld, in
hoeverre deze in de toekomst aan veranderingen onderhevig zijn. De tot nog toc
bereikte hoogste stormvloedstanden werden voor een aantal stations voorgesteld
in fig. 121. Het hoogst loopen zij op in het Zuiden en vooral in het Noorden. In
den mond der Westerschelde is het maximum ruim 4,00 m + N.A.P., in Deifzij]
4,60 m + N.A.P. en bij Statenziji zelfs 5,41 m + N.A.P. De laagste stormvloedstanden
werden gevonden tusschen Enkhuizen en Stavoren (+ 2,40 m +), doch dit is door dcii
afsluitdijk natuurlijk veranderd. Tusschen Petten en Ameland zijn de stormvloedstanden sinds 1825 lager gebleven dan 3,00 m + N.A.P. In de benedenrivieren bleef
de hoogste stand ook betrekkelijk laag, namelijk minder dan 3,50 m + N.A.P.
Stormvloeden kan men beschouwen als een superpositie van een tijdelijk verhoogden middenstand der zee met de normale getijbeweging. Deze tijdelijke middenstandsverhooging is door DooDsoN
1929) opgevat als een breede golf, wier top
van het Noorden van Schotland naar het Zuiden trekkend voor een aantal gevallen
nog langs onze kusten was te vervolgen. Deze ,,vloedgolf der middenstand" hangt
natuurlijk af van den trek der depressie, die haar veroorzaakt, doch kan ook, eenmaal
verwekt zijnde, een eigen voortplanting bezitten. Wel beschouwd zijn dus de volgende
factoren van invloed op de verhooging van den middenstand tijdens stormen: ,0
opwaaiing, 2°. lage barometerstand (5 % lager kwikhoogte is 1/2 meter hooger
waterstand), 3°. eigen beweging der vloedgolf. In benedenrivieren komt er dan
nog als 4° factor bij de afvoer der bovenrivieren.
De Staatscommissie van 1916 1) heeft op blz. 123 van haar rapport een kansberekening opgezet voor een wisselende middenstandsverhooging - opstuwing,
waarin de onder 1° t/m 3° genoemde factoren dus zijn begrepen - en een
getijbeweging. Er bleek uit, dat voor Hoek van Holland de mogelijkheid van samenvaffing dezer maximum stuwing (2,80 m) en een maximum H.W. tijdens giertij
(1,10 m boven middenstand) d.w.z. een stormvloed van 3,90 m + N.A.P., slechts
eens in de 27500 jaren zou voorkomen. De kans op een stormvloed te Hoek van
Holland van 3,00 m + N.A.P. of hooger bestaat eens in de 7 jaren, 3,40 m of
hooger eens in de 68 jaren, 3,60 m of hooger eens in de 336 jaren, enz.
De verheffing van den middenstand (opwaaiing of opstuwing) is dus de voornaamste factor voor een groot gedeelte van onze kust. De grootste middenstandsverhefhngen vindt men bij N.W. of W.N.W. winden. Voor de opwaaiing
is de ondiepte der kustzee van veel belang. Men vergelijke bijvoorbeeld de Zuiderzee 2), waar de opwaaiing tusschen Amsterdam en Kampen eenige meters kan
bedragen en de Straat van Dover, waar diepten van 30 â 40 m op geringen afstand
uit de kusten worden bereikt en de maximum middenstandsverheffing slechts 4
voeten (1,20 m) bedraagt. Bij onze Noordzeekusten is dit soms 3 m hooger en het
maakt op ons een vreemden indruk de dijkjes, die de nieuwe polderlanden in den
mond der Stour bij Sandwich tegen stormvloeden moeten beschermen, slechts ruim
i m hoog te vinden.
Fig. 122 geeft een overzicht van de gemiddelde getijverschillen over het 10-jarig
tijdvak 1921-1930. De daarop voorkomende cijfers vergelijkend met die van
Staatscommissie 1916 tot het onderzoek der oorzaken van den vloed van 13/14 Januari
1916. Men zie hiervan ook het supplement, handelende over alle vroegere bekende vloeden.
Verslag Staatscommissie Zuiderzee 1918-1926 en GALLÉ, 70, 1917.
i6

10

Hoogste stornsvloedstanden tusschen 1825 Cfl 1928
Fig. 522. Gemiddelde getifrijziisgen over 1921- 5930.
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fig. 121 blijkt, dat de opwaaiing vooral in den Eemsmond zeer aanzienlijk is,
terwijl die bij Texel slechts matige bedragen aanneemt.
De vraag of een zeespiegelrijzing in de Hoofden invloed zal hebben op het
getij langs onze kusten moet zeker bevestigend worden beantwoord. Echter dient
de vraag te worden gesteld: Hoe is de toestand over eenige eeuwen? Over ongeveer
500 jaren zou de zeespiegel niet alleen langs onze kust en in de Hoofden, doch
ook op de Noordzee met ongeveer i m gestegen kunnen zijn. Een verdieping van
de Noordzee met dit bedrag heeft natuurlijk een veel grooteren invloed op het
getij onzer kustwateren dan dezelfde verdieping in de Hoofden, omdat de profielen
der Noordzee percentsgewijs zeer veel meer zouden toenemen dan die der Hoofden.
Daarenboven bestaat de mogelijkheid, dat de Noordzeebodem zelf door zandverplaatsingen iets wordt gewijzigd, doch dit buiten beschouwing latend, leert een
eenvoudige berekening, dat bij een algemeene zeespiegelrijzing het Noordgetij
rond Schotland eerder onze kusten zal bereiken dan thans en dat de stroom in de
Hoofden iets zal verzwakken. Tengevolge hiervan zullen de amplituden in het
Zuiden een weinig afnemen. Het duidelijkst zal de invloed der zeespiegelrijzing
echter zijn te bespeuren in een vervroeging der phasen van de getijlijnen langs onze kust.
Wat de stormvloeden betreft, zal de opwaaiing onder invloed eener grootere
diepte in de Noordzee iets afnemen. In het algemeen zal de zeespiegelrijzing dus
een weinig gecompenseerd worden door geringere getijrijzingen en geringere opwaaiing bij storm.
§ 38. HET ONTSTAAN DER HOOFDEN.

Behalve door uitschuring en door zeespiegelverhooging zou het profiel der
Hoofden nog kunnen verruimen door plaatselijke daling van den bodem. De vraag
moet dus nog worden behandeld: Is de zeeëngte te beschouwen als een slenk?
Volgens de geologen, die zich met de tunnelpiannen hebben bezig gehouden,
is dit geenszins het geval. De lagen krijt loopen volgens hen ,,sans aucune faille"
van Blanc Nez naar Zuid, Voorland, zoodat voor het ontstaan der zeestraat niet
aan een plaatselijk zakkingsgebied is te denken (zie o. a. BRIQUET 16, 1931, blz. 57).
De eerste doorbraak van den krijtrug tusschen Engeland en Frankrijk verliest
zich zonder twijfel in een betrekkelijk ver geologisch verleden. De diverse ijstijdperken (zie fig. 123) met de daarmede gepaard gaande veronderstelde groote
niveauverschillen beslaan volgens sommige geologen wel een millioen jaren en in
dien tijd kan het water wel eens boven een laag gedeelte der krijtrug hebben gestaan.
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Fig. 123.
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Grafische voorstelling van den duur der ijstijden. HElM, PENcK.

BRIQUET noemt deze terreinsinzinking naar een denkbeeldig riviertje de ,,Loburg"
- de diepwatergeul in de Hoofden wordt door de visschers wel de Loburggeul
(,,Creux de Lobourg") genoemd, doch het verband tusschen deze diepe onderzeesche
geul en het veronderstelde riviertje uit het plioceen of mioceen is natuurlijk zeer
ver te zoeken.
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