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vloedstanden, zoowel thans als in de toekomst te verwachten, onafhankelijk van den invloed der nit te voeren
verbeteringswerken op den Rotterdamschen Waterweg,
valt bet volgende op te merken.
In § 2, biz. 24, werd reeds te kennen gegeven dat als oorzaak van de bij den stormvioed van 13/14 Jan uari 1916
voorgekomen buitengewoon hooge waterstanden valt aan
te merken een samenloop van ongunstige omstandigheden.
Bij bet door de afdeeling A daaromtrent ingestelde
onderzoek bleek ecbter, dat in dit opzicht de stormvioed
van 13/14 Jan uari 1916 nog niet bet uiterste bereikte,
waarmede redelijker wjlze rekening is te houden.
Een nog meer ongunstige samenloop van omstandigheden
dan in 1916 kan zich voordoen, wanneer na een langdurige
periode van buiig stormachtig weder nit bet zuidwesten
en noordwesten, gevolgd door een aanhoudenden krachtigen westnoordwestelijken storm, bet hoogtepnnt van
den storm samenvalt met bet oogenblik van astronomisch
hoogwater, gedurende de perioden waarin de zoogenaamde
springtijden vallen, en als dan tevens de bovenrivier
zeer hoog is opgezet.
In 1916 waren al deze ongunstige omstandigheden nog
niet aanwezig. Piet hoogtepunt van den storm te Hoek
van Holland en te Rotterdam viel toen n.l. niet samen
met bet oogenblik van astronomisch hoogwater, maar
kwam voor tijdens bet ebtij, ongeveer anderhalf uur na
laagwater, te'rwijl bet dien dag vrijwel doodtij was. Ook
was de waterstand op de bovenrivier wel tamelijk hoog
— de waterstand te Arnhem op den voorafgaanden dag
bedroeg 10.62 M. 4 N.A.P. of bijna 2 M. boven M.R. —
docb had nog belangrijk hooger kunnen zijn. Een stand
hooger dan 12 M. + N.A.P. te Arnhem, d. i. ruim 3 M.
boven M.R., komt toch in bet stormseizoen gemiddeld
ongeveer 3 a 4 dagen per jaar voor.
De Commissie meent, dat praktisch geen rekening be-
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hoeft te worden gehouden met verschijnselen, die zich
volgens kansrekening zelden, wellicht nog niet eenmaal per
eeuw, zullen voordoen, docb met dit voorbehoud komt zij
tot de gevolgtrekking, dat in de praktijk rekening dient
te worden gehouden met de mogelijkheid van een stand
voor Hoek van Holland van 3.40 M. 4 N.A.P. en voor
Rotterdam van 3.55 M. +N.A.P.
Deze is dus voor Hoek van Holland 12 c.M. hooger
dan de daar hoogstbekende stand van 22 December 1894
en voor Rotterdam 24 c.M. hooger dan de daar hoogst¬
bekende stand van 13 Januari 1916.
-

§ 4. Onderzoek en beantwoording van
de derde vraag.
Strikt genomen zou op de derde vraag:
„Zou het, indien het voorbedoelde verband aanwezig
„wordt geacht, mogelijk zijn maatregelen te nemen om
„verdere verhooging van waterstanden op het bovendeel
„van den Rotterdamschen Waterweg bij stormvloeden te
„voorkomen en zoo ja, waarin zouden dan die maatregelen
„moeten bestaan”,
geen antwoord meer noodig zijn, omdat bij het in § 2
beschreven onderzoek, ter beantwoording van de eerste
vraag gebleken is, dat praktisch gesproken, het bovengenoemde verband niet aanwezig is.
Toen echter de Commissie het onderzoek naar de
mogelijkheid om maatregelen te nemen teneinde eene
eventueele verdere verhooging van waterstanden op het
bovendeel van den Rotterdamschen Waterweg bij storm¬
vioed te voorkomen, aanving en de sub-coramissie Bv
daartoe werd ingesteld, was het antwoord op de eerste
vraag echter nog geenszins bekend, terwijl bovendien, al
mag het in die vraag genoemde verband niet aanwezig
zijn, het onderzoek voor de beantwoording der tweede
vraag heeft geleerd, dat bij een samenloop van nog on-

30

31

gunstigere omstandigheden dan zich in Januari 1916
voordeden, wel hoogere stormvloedstanden .zijn te verwachten, onafhankelijk van de voorgenomen verbeteringswerken.
De Oommissie achtte het daarom van belang, dat het
eenmaal ingestelde onderzoek door de sub-corn missie werd
voortgezet en de derde vraag niet werd opgevat in dien
zin, dat zou zijn na te gaan welke maatregelen noodig
zijn, om verhooging van stormvloedstanden ten gevolge
van de voorgenomen verbeteringswerken, welke verhooging
immers niet wordt verwacht, te vooi’komen, doch wel
dat zon zijn te onderzoeken welke middelen kunnen
strekken, om een verlaging der onafhankelijk van de
voorgenomen verbeteringswerken te verwachten hoogste
stormvloedstanden te verkrijgen.
De sub-commissie By, welke hieromtrent een onder¬
zoek heeft ingesteld, heeft zich, zooals uit het verslag
dier sub-commissie moge blijken, daarbij niet bepaald
tot het eenvoudig aangeven van een middel tot verlaging
der stormvloedstanden, hetgeen zou bestaan in eene
afdamming van de Brielsche Maas nabij den mond,
waardoor de groote vloedkom, gevormd door Brielsche
en Oude Maas in hoogere mate dan thans zou worden
dienstbaar gemaakt voor de berging van door den Botterdamschen Waterweg bij stormvloed aangevoerd water.
Zij heeft, voor zoover dat met de beschikbare gegevens
mogelijk was, volgens twee methoden globale berekeningen van de te bereiken verlaging van de hooge
stormvloedstanden op den Rotterdamschen Waterweg
uitgevoerd, en aan haar verslag toegevoegd een raming
der kosten, een beschouwing van eventueele nadeelen
ten aanzien van oeverlanden, visscherij- en scheepvaartbelangen en van de te bereiken voordeelen voor de
waterkeeringen langs het geheele getijgebied boven de
Noordgeul in het algemeen en voor de gemeente Rotter-

dam in het bijzonder, benevens die voor de scheepvaart
op den Rotterdamschen Waterweg in de toekomst.
Het door de sub-commissie By ingestelde onderzoek,
leidde tot de volgende gevolgtrekkingen, waarmede de
Oommissie zich in hoofdzaak kan vereenigen:
B. Door afdamming van de Brielsche Maas nabij den
mond, gepaard met vergrooting der profielsinhouden op
den Rotterdamschen Waterweg tusschen de zee en de
Noordgeul, zoodanig dat de waterbeweging onder gewone
omstandigheden in de rivier boven de Noordgeul minstens
even krachtig blijft als bij den bestaanden toestand,
zal in het algemeen een verlaging der hooge stormvloed¬
standen op het binnenwaartsche deel van den Rotter¬
damschen Waterweg zijn te bereiken van 20 a 30 c.M.
2o. De aan de sub B. genoemde afdamming verbonden
nadeelen voor de oeverlanden, visscherij en scheepvaart
zijn daartegenover van geen overwegende beteekenis te
achten.
. De kosten van de afdamming met bijkomende
werken worden, afhankelijk van de plaats der afdamming,
globaal geraamd op / 12.500.000 a /14.0‘00.000, waarin
een bedrag van / 9.000.000 is begrepen voor de sub 1®.
genoemde vergrooting der profielsinhouden op den Rotter¬
damschen Waterweg tusschen de zee en de Noordgeul.
30

. De te bereiken voordeelen, wat betreft de verlaging
der stormvloedstanden voor de waterkeeringen langs het
geheele getijgebied boven de Noordgeul in het algemeen,
en meer in het bijzonder voor de gemeente Rotterdam
ten aanzien van de aan de waterkeeringen in de stad te
geven overhoogte boven den hoogsten stormvloed, en
bovendien de met die afdamming gepaard gaande verdieping van den Rotterdamschen Waterweg tusschen de
zee en de Noordgeul en de meer krachtige getijbeweging.
40
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waardoor tevens een grootere diepte beter in stand zal
kunnen worden gehouden, zijn van dien aard, dat een
uitgaaf van / 12.500.000 a / 14.000.000 wel te verdedigen is.
5®. Een grootere verlaging der stormvloedstanden, dan
sub 1°, genoemd, is te verkrijgen door de Brielsche Maas
bij den mond af te dammen en een tweeden als overlaat
ingerichten dam, met automatisch werkende stuw, in de
Botlek bij de Noordgeul aan te leggen, waarbij dan
echter de sub 4®. genoemde verdieping van den Rotterdamschen Waterweg tusschen de zee en de Noordgeul
en de krachtiger getijbeweging grootendeels komen te
vervallen.

„Zee bedoelde werken, waarmede gestreefd zal worden
„naar eene doorgaande diepte van 12.50 M. bij gewoon
„hoogwater?”

§5. Antwoorden op de gestelde vragen.
Op de eerste vraag:
„Bestaan er gegronde redenen om verband aan te
„nemen tusschen de bij den stormvloed van 13/14 Januari
„ 1916 ophet binnenwaartsche deel van den Rotterdamschen
„ Waterweg voorgekomeri hoogere waterstanden, dan daar
„vroeger zijn waargenomen, en de ten behoeve der ver„betering van die rivier uitgevoerde werken?”
luidt het antwoord der Commissie:
Er bestaan geen gegronde redenen om het bedoelde
verband aan te nemen, behalve wat betreft een uiterst
geringe verhooging van slechts enkele c.M., welke van
geen praktische beteekenis is te achten.
Op de tweede vraag :
„Kan op grond van beschikbare gegevens verwacht
„ worden, dat nog hoogere waterstanden bij stormvloed op
„genoemden Waterweg kunnen voorkomen, zoo ja, tot
„welke hoogte, zoowel bij den tegenwoordigen toestand als
„na de uitvoering van de in het aanhangige wetsontwerp
„tot verbetering van den Waterweg van Rotterdam naar
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luidt het antwoord der Commissie:
Op grond van beschikbare gegevens kan verwacht
worden, dat, bij een samenloop van ongunstige omstandigheden nog hoogere waterstanden bij stormvloed op den
Rotterdamschen Waterweg zullen voorkomen en wel,
voor zoover daarmede in de praktijk rekening zal zijn
te houden, te Hoek van Holland tot een hoogte van
3.40 M. -h N.A.P. en te Rotterdam tot een hoogte van
3.65 M. 4- N.A.P., zoowel bij den tegenwoordigen toestand als na uitvoering der genoemde verbeteringswerken,
waarvan deze te verwachten hoogste standen onafhankelijk zijn.
Op de derde vraag:
„Zou het, indien het voorbedoelde verband aanwezig
„wordt geacht, mogelijk zijn maatregelen te nemen om
„verdere verhooging van waterstanden op het bovendeel
„van den Rotterdamschen Waterweg bij stormvloeden te
„ voorkomen en zoo ja, waarin zouden dan die maatregelen
„moeten bestaan?”
luidt het antwoord der Commissie:
Aangezien het bedoelde verband niet aanwezig wordt
geacht, behoeven tegen verhooging der stormvloedstanden
als gevolg van de voorgenomen verbeteringswerken geen
maatregelen te worden genomen.
Het is echter mogelijk maatregelen te nemen tot ver¬
laging der hoogste stormvloedstanden op het binnen¬
waartsche deel van den Rotterdamschen Waterweg.
Door watervrije afsluiting van de Brielsche Maas nabij
den mond zou eene verlaging van 20 a 30 c.M. bereikbaar zijn.

;
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HOOFDSTUK II
Geschiedkundig overzicht.
§ 6. Geschiedenis v66r 1 865.
De oorspronkelijk breede zeearm tusschen het vaste
land van Zuidholland en de eilanden Voorne en Fatten,
door de Romeinen „Heliniuni” genoernd, was in den tijd
der Watergeuzen, toen de Brielsche veerman Coppestok
het veer tusschen Brielle en Maassluis bediende, niet
meer over de voile breedte aanwezig, doch reeds lang aan
het verzanden. Coppestok voer niet recht over, doch door
het Staaldiep, loopende in den tegenwoordigen Krabbepolder. De bovenwaarts van het Staaldiep gelegen landen
waren toen reeds hoog opgewassen; zij werden in 1586
bedijkt.
De verzanding van den zeearm is te beschouwen als
een gevolg van den Sint-Elisabethsvloed van 18 November
1421, die^een ingrijpende wijziging gebracht heeft in den
loop van onze benedenrivieren. Dientengevolge namen
meer zuidelijk gelegen zeegaten een grooter aandeel dan
voorheen aan de waterbeweging in de vloedkom, die
vroeger nagenoeg uitsluitend tot het tijgebied van den
Maasmond behoorde. Aangezien de getijbeweging in de
zuidelijke zeegaten krachtiger was en tevens in tijd v66r
was bij die in den Maasmond, nam het vermogen van
eerstgenoemde zeegaten in den loop der tijden toe, ten
koste van dat van het laatstgenoemde.
Door deze vermindering in vermogen verzandde allengs
de benedenloop van den rivierarm, die later Nieuwe Maas
genoernd werd, begonnen daarin platen op te komen en
ontstond gaandeweg het tegenwoordige eiland Rozenburg.

Door dit eiland werd de eertijds zeer breede zeearm tus¬
schen Maassluis en Brielle tot twee betrekkelijk smalle
rivieren, langs de noord- en de zuidzijde van dat eiland,
teruggebracht, de zee tot aan de doorgaande kustlijn van
ons land teruggedrongen en de open verbinding van de
Maassteden met de Noordzee niet onbelangrijk verlengd.
Beide rivieren hadden in het begin der 19de eeuw zulk
een geringe diepte, dat zij slechts aan schepen met hoogstens 35 d.M. diepgang gelegenheid boden, om Rotterdam
te bereiken.
Blijkens de hydrografische kaart der zeegaten van
Goeree en de Maas van 1823 was alleen de zuidelijke
riviermond naar Brielle betond en kwamen in de geul
van dit vaarwater diepten voor van slechts 28 d.M. beneden laagwater. Op de Maasvlakte was in de doorgaande
geul op niet meer dan 25 d.M. diepte bij laagwater te
rekenen.
Op dezelfde kaart, doch van 1869, was de diepte in de
scheepvaartgeul op de Maasvlakte hoogstens 21 d.M.,
zoodat de mond van de Maas ook in het tijdsverloop van
1823 tot 1869 is achteruitgegaan.
§ 7. Totstandhoming van den Waterweg.
Van de verschillende plannen tot verbetering van den
allengs verzanden zeeweg opgemaakt, werd goedgekeurd
dat van den Ingenieur P. Caland, die lid en secretaris
was geweest van den bij beschikking van den Minister
van Binnenlandsche Zaken van 5 November 1857 No. 126
ingestelden Raad van den Waterstaat, welke Raad het
door Oaland op 25 Januari 1858 ingediende voorstel
had overgenomen.
Bij de wet van 24 Januari 1863 [Siaatsblad No. 4)
werd de verbetering van den Waterweg overeenkomstig
het plan van Caland voorgeschreven.
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Volgens dit oatwerp zou niet de Brielsche Maas langs
de zuidzijde van het eiland Rozenburg, maar bet Scheur
langs de noordzijde van dat eiland gevolgd, de mond van
het Scheur afgedamd, de Hoek van Holland doorgegraven
en de nieuwe riviermond kunstmatig uitgebracht worden
tot aan de doorgaande diepte in zee, zoodat schepen van
65 d.M. diepgang ook bij laagwater zouden kunnen binnenvallen en zonder oponthoud naar Rotterdam opvaren.
Rivier en mond zouden zoodanig gevormd worden, dat
de vloed ruim en krachtig zou kunnen binnentreden, ten
einde bij de daarop volgendeafstrooming, versterkt door het
opperwater, de diepte te vormen en te onderhouden. De
rivier zou worden gebracht op eene normale wijdte, te
Krimpen van 225 M., van daar regelmatig verbreed tot
450 M. te Vlaardingen en verder door het Scheur en den
Hoek van Holland trapsgewijze verwijd tot 900 M. bij
de uitmonding in zee. Met de uitvoering der werken
werd van beneden af begonnen. De doorgraving van den
Hoek van Holland en de verbetering van het Scheur
kwamen het eerst aan de beurt. De hoofden in zee waren
in 1876 voltooid en reikten ruimschoots tot de dieptelijn
van 65 d.M, bij L.W., welke nagenoeg evenwijdig loopt
met de lijnen van groote diepte langs de kust. Na de
voltooiing der hoofden heeft de riviermond niet meer den
zoogenaamd vloedscheppenden vorm; wel heeft hij dien
vorm gehad gedurende de jaren 1871—1876, toen het
noorderhoofd verder in zee was uitgebouwd dan het
zuiderhoofd.
De Doorgraving van den Hoek van Holland, in 1866
aangevangen, was op het eirrde van 1868 voltooid; zij
had aanvankelijk zeer bescheiden afmetingen, een bodembreedte van 10 M. eir een bodemdiepte van 20 d.M.
onder laagwater. Eerst uitsluitend door de werking der
stroomen, later ook door uitvoering van baggerwerken
werd de Doorgraving gaandeweg verruimd.

De afdamming van den mond van het Scheur, waarmede in 1868 werd aangevangen, ging hand aan hand met
de geleidelijke verbreeding en verdieping van de Door¬
graving en kwam in 1872 tot stand.
§ 8. Wijzigingen in den oorspronkelijken
opzet en in de wijze van uitvoering.
In 1876 was de geul in de Doorgraving van den Hoek
van Holland ongeveer 200 M. breed en 80 d.M. diep
onder L.W. Maar buitenwaarts had zich veel van het
uitgeschuurde zand tusschen de hoofden neergezet —
de zoogenaamde „West” — en daar was toen nog slechts
eene vaardiepte van 30 d.M. onder L.W. aanwezig.
Menigeen was van oordeel, dat een andere weg ingeslagen moest worden om tot grootere vaardiepte te geraken. Caland was overtuigd, dat de eenige goede waterweg
van Rotterdam naar Zee een open waterweg zou moeten
zijn en stelde den Minister van Binnenlandsche Zaken
Mr. J. Heemskerk Azn. voor, een uitgebreid baggerwerk
te doen verrichten. Bij de wet van 30 Mei 1877 (Siaafsblad No. 118) werd als eerste uitgaaf hiervoor eene som
van / 200.000 toegestaan. Door deze beslissing werd gebroken met het tot dien tijd uitsluitend toegepaste
stelsel van uitschuring op natuurlijke wijze door den
ebstroom. Spoedig daarna werd een groot aantal bagger*
molens in dienst gesteld.
De inmiddels opgetreden Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid, Mr. J. P. R. Tak van PoortvlieT,
deed het baggeren in November 1877 staken, terwijl op
zijn voorstel bij Koninklijk besluit van 4 December 1877
No. 1 eene Staatscommissie werd ingesteld met opdracht
om de algemeene grondtrekken, omschreven in bovengenoemde wet van 1863, opnieuw te overwegen met het oog
op de daaromtrent tijdens de uitvoering opgedane ervaring.
De vragen, aan deze Staatscommissie gesteld, waren:

/

iiitriritin-iimiltirrffillfcii

38

39

a. Kunnen de algemeene grondtrekkeii, aangegeven
in art. 2 der wet van 24 Januari 1863, alsnog onveranderd gelden voor de verbetering van den waterweg
langs Rotterdam naar Zee?
b. Zoo ja — op welke wijze kan met de meest mogelijke zekerheid en spoed dit werk volgens die grondtrekken worden voortgezet en voltooid?
Zoo neen — welke wijzigingen in die grondtrekken
zijn noodzakelijk gebleken, en op welke wijze kan de
verbetering van den waterweg thans spoedig en zeker
worden tot stand gebracht-?
Deze Staatscommissie, die 20 December 1878 een
voorloopig en 10 Juli 1880 een eindverslag uitbracht,
was van oordeel, dat voor goed gebroken moest worden
met het stelsel van uitschuring en stelde tevens een
versmalling van den waterweg voor, zoodat, terwijl de
rivier trechtervormig zou blijven, de normaalbreedte
van 226 M. te Krimpen zou vermeerderen tot 700 M. aan
den mond, welke 1000 M. verder zeewaarts zou worden
gebracht. Daar deze verlenging der hoofden echter niet
is uitgevoerd, bedraagt de normaalbreedte aan den mond
thans 675 M.
Eene andere belangrijke wijziging in het plan-OALAND,
welke wijziging evenmin geheel en al is uitgevoerd, is,
het niet in den Waterweg opnemen van de Oude Maas,
maar het afscheiden van beide rivieren door afsluiting
van de Noordgeul, zoodat in het vervolg de Nieuwe
Maas langs Rotterdam haar verlengde zou vinden in het
Scheur, en de Oude Maas vervolgd zou worden in de
Botlek en Brielsche Maas. De Noordgeul, die de rivieren
verbindt, werd wel niet afgesloten, doch sterk versmald.
Behalve het beperken van de vereeniging der rivieren
bij de oostpunt van Rozenburg, hebben de verdere werken
bestaan in het verruimen en normaliseeren van het Scheur
en de Nieuwe Maas.

Het aanleggen der normaliseeringswerken tusschen de
benedenpunt van het Noordereiland en het Park te
Rotterdam werd aan de gemeente Rotterdam overgelaten,
waartoe het Bestuur dezer gemeente in Januari 1876 het
verzoek had gedaan.
§ 9. In den loop der jaren uitgevoerde
verbeteringswerken.
In het jaar 1896 was de bij de wet van 1863 in uitzicht gestelde vaardiepte, van 65 d.M. bij laagwater, over
voldoende breedte aanwezig, doch de voortdurende toeneming der scheepvaart en vooral het grooter worden
van het charter der schepen noopten tot het nemen van
nieuwe maatregelen. Daartoe werden in de daaropvolgende jaren belangrijke baggerwerken tot verbreeding
en verdieping van de vaargeul uitgevoerd.
Waar met baggerwerken alleen geen blijvende diepte
kon worden verkregen, werd de breedte van het grootscheepsvaarwater beperkt door den aanleg van zoogenaamde
lage dam men — loodrecht op den oever uitgebracht en
gemiddeld tot 30 d.M. onder laagwater opgewerkt —
met het doel de uitschuring in de vaargeul door beperking
van haar breedte te bevorderen. Het vaarwater tusschen
de koppen dier dammen, ter breedte van ongeveer
280 M., is bestemd voor de groote scheepvaart, terwijl
de binnenvaartuigen met geringen diepgang over de lage
dammen kunnen varen.
Door deze verbeteringen was in 1907 een doorgaande
vaargeul met eene minste diepte van 75 d.M. onder laag¬
water of 90 d.M. onder hoogwater verkregen.
Het handelsverkeer eischte echter nog grootere vaar¬
diepte, welke het WaterstaatsbestuuiA meende te kunnen
verkrijgen door baggerwerken en instandhouden door
versterking van de getijbeweging. Het laatste werd gezocht
in verbetering van den Mond,
V
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Bij wassend water toch beweegt de vloedstroom zich
in noordoostwaartsche richting evenwijdig aan de kust.
Het water komt daarbij, wegens de droge uitstekende
Maasvlakte, met een wijden boog den Waterweg langa het
Noorderhoofd binnen, zoodat de sterkste stroom, althans
in het begin van de vloedperiode, in de noordelijke helft
van den Mend wordt aangetroffen. De betere leiding, die
de getijbeweging in den Mend behoeft, hoopte men te
kunnen bevorderen door verlenging en ombuiging van
den Zuiddam, met een leidam volgens de richting van
den vloedstroom. Bovendien kon de gemakkelijke instrooming van den vloed bevorderd worden door een
zeer krachtig baggerwerk in den Mond.
De kosten van de voorgenomen werken werden geraamd
op vier millioen gulden.
Bij de wet van 25 Mei 1908 (Staatsblad n°. 137), werden
de benoodigde gelden toegestaan, waardoor aan Rotterdam
werd toegezegd een Waterweg met een doorgaande vaargeul, breed minstens 100 M. bij eene diepte van minstens
8M beneden laagwater of 9.60 M. beneden hoogwater. Bij
die diepte zouden onder gewone omstandigheden, tijdens
hoogwater, vaartuigen van ruim 9 M. diepgang in Rotter¬
dam kunnen komen en zouden de uitgaande vaartuigen,
tot weinig minder diepgang afgeladen, in 5§n getij de
zee kunnen bereiken.
' Onmiddellijk na de bekrachtiging van de wet hadden
wederom belangrijke grondopruimingen plaats, met het
gevolg dat reeds in 1909 over de geheele lengte een
doorgaande geul van ruim 8 M. beneden laagwater, of
ruim 9.50 M. beneden hoogwater tot stand kwam.*

genoemd worden; aan de in 1908 gestelde eischen was
ruimschoots voldaan en schepen met een diepgang tot
93 en 98 d.M. bevaren thans den Waterweg respectievelijk
in af- en opwaartsche richting.
Als minste diepte in de as van het vaarwater werd
gedurende 1915 in de rivier 85 d.M. onder L.W. en in
den Mond 92 d.M. onder L.W. gepeild.
Volgens de opnemingen van September en October 1915,
liep een van de Krimsloot (K.M. 171) tot in zee door¬
gaande geul van 100 en meer d.M. onder laagwater; de
breedte dezer aanvankelijk zeer onregelmatig loopende geul
bedroeg van de Krimsloot tot ongeveer 500 M. binnen de
hoofden meerendeels 20 tot 30 M.; vandaar tot het
uiteinde der hoofden nam hare breedte geleidelijk toe van
150 tot 200 M. en buiten de hoofden was zij 150 M. of
meer, behoudens een plaatselijke vernauwing tot 30 M.
bij de aansluiting met de doorgaande diepte van 100 d.M.
in zee.
De geul van 90 en meer d.M, onder laagwater loopt
zelfs onafgebroken vkn Rotterdam tot in zee door. Zij
heeft in het benedeneind der Doorgraving een breedte van
160 M. en neemt van daar geleidelijk toe tot 250 M.
aan het zeeeinde der hoofden. Voor de geul van 85 en
meer d.M. onder laagwater bedragen die cijfers 200 M.
en 270 M.; voor die van 75 en meer d.M. onder laag¬
water 275 M. en 310 M. en voor die van 65 en meer
d.M. onder laagwater 340 en 325 M.
§ 11. Voorgenomen verbeterings werken
volgens de wet van 2 Januari 1917,
{Staatsblad n”. 5).

§10. Toestand in 1916.
In het jaar van den stormvloed kon de toestand van
den Waterweg voor de scheepvaart alleszins bevredigend

Wil Rotterdam haar eereplaats onder de groote handelshavens van de wereld behouden, dan moet ook de Waterweg,
die deze havenstad toegang tot de zee geeft, steeds blijven
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voldoen aan de toenemende eischen, die het internationaal
scheepvaartverkeer stelt en is thans nog grootere vaardiepte noodig dan die, waartoe de krachtens de wet van
25 Mei 1908 {Staatsblad n“. 137) uitgevoerde werken
hebben geleid.
Eene verdere verbetering, ten doel bebbende Rot¬
terdam bereikbaar te maken voor schepen met een
diepgang van 12.20 M., is in uitzicht gesteld bij de wet
van 2 Jannari 1917 {Staatsblad n“. 5). Kracbtens die
wet zal de Waterweg in de naaste toekomst geleidelijk
eene diepte van 11 M. bij laagwater (12.50 M. bij boogwater) moeten verkrijgen, waarbij allereerst zal worden
gestreefd naar eene diepte van 10 M. bij laagwater. Daar
bet aantal scbepen met zeer grooten diepgang uit den
aard der zaak in de eerstvolgende jaren nog beperkt zal
zijn, zoo kan voor de vaargeul van 10 M. bij laagwater
voorloopig volstaan worden met eene breed te van 100 M.
Zoowel om tecbniscbe als nantiscbe redenen zal de scbeepvaartgeul, ofscboon bij minder diepte, nog eenigszins
breeder moeten worden.
De bovengenoemde wet van 2 Jannari 1917 beeft derbalve ten doel, den Waterweg aanvankelijk zoodanig te
verdiepen, dat in de rivier, tusscben Rotterdam en de
Krimsloot te Hoek van Holland, eene doorgaande vaar¬
geul aanwezig zal zijn ter breedte van minstens 200 M.
met een diepte van minstens 8 M. bij laagAvater, waarin
een geul van minstens 150 M., met eene minste diepte
van 9 M. bij laagAVater, welke geul over minstens
100 M. breedte, een minste diepte verkrijgt van 10 M. bij
laagwater.
Deze vaargeul zal van de Krimsloot af tot aan het
zeeeinde der hoofden geleidelijk in breedte en diepte
toenemen, zoodat bij den eigenlijken mond, n.l. aan het
zeeeinde van de hoofden, minstens een toegang aanwezig
zal zijn:
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ter breedte van 400 M. met minste diepte van 8 M. bij L.W.;
„ 350 „
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welke laatste geul, geleidelijk verbreedende en verdiepende
buiten het zeeeinde der hoofden, doorloopt tot de dieptelijn
van 12 M. bij laagwater in zee.
Ofscboon de plannen daaromtrent nog niet zijn vastgesteld, is voorloopig aangenomen dat, na de uitvoering
eener verdere verdieping tot 11 M. bij laagwater, tusscben
Rotterdam en de Krimsloot te Hoek van Holland een
doorgaande vaargeul aamvezig zal zijn ter breedte van
280 M. bij een diepte van 8 M. onder laagwater, waarin
een geul ter breedte van 220 M. bij eene diepte van
9 M. onder laagwater, een geul van 160 M. bij een diepte
van 10 M. onder laagwater en een geul van 100 M. ter
diepte van 11 M. onder laagwater. Deze vaargeul zal eveneens zeewaarts geleidelijk in breedte en diepte toenemen
en in verbinding gebracht worden met de doorgaande
dieptelijn van 13 M. onder laagwater in zee.
De verdiepingen zullen met belangrijke normaliseeringswerken van de rivier gepaard gaan, opdat er eenige
zekerheid zij dat de geul later zooveel mogelijk in stand
zal blijven. Daartoe zal in de eerste plaats eenige uitbreiding worden gegeven aan de lage dammen, welke
sedert bun aanleg in 1892 de uitschuring van de vaar¬
geul ter plaatse bevorderd hebben, en zal voorts tot gedeeltelijke ophooging dier dammen worden overgegaan,
aanvankelijk op een gemiddelden afstand van 200 M.
uit de as van de vaargeul op de bestaande hoogte der
dammen en vandaar geleidelijk oploopend tot het laagwaterpeil aan het landeinde.
Door uitbaggering van de vaargeul zonder meer kan
geen vaarweg worden verkregen, die zonder bezwaar
door de groote schepen der toekomst kan worden benut.
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indien de sterke kromraing van den Waterweg bij Maassluis
niet door een rivieromlegging wordt verminderd. Allereerst
zal een geringe omlegging van de rivier worden uitgevoerd, doch voor de naaste toekomst wordt een meer
ingrijpende wijziging van den Waterweg boven en beneden
Maassluis in uitzicht gesteld en wel zoodanig, dat de
drie korte bochten bij Maassluis worden vervangen door
66n groote flauwe bocht.
Voorts zal de Oude Maas, welke thans bij Vlaardingen
door een nauw vaarwater — de Noordgeul — met den
Waterweg is verbonden, in bet belang van een betere
waterbeweging in bet Scbeur en in de Doorgraving, in
den Waterweg worden geleid, waartoe een riviervak door
bet oostelijk einde van bet eiland Rozenburg zal worden
gegraven.

/

HOOFDSTUK III.
Verrichte waarnemingen, daarvoor gebruikte toestellen
en verder gebruikte gegevens.

§ 12. Inleiding.
De Commissie acbtte bet bij den aanvang van baar
onderzoek, ter verkrijging van een juist begrip van bet
tamelijk ingewikkelde vraagstuk der waterbeweging op
de in Zuidbolland gelegen benedenrivieren, wenscbelijk
verscbillende waarnemingen te verricbten en een groot
aantal gegevens betreflende waterstanden, verbanglijnen,
getijkrommen, windricbting en windkracbt bij stormvloeden enz. te verzamelen.
Voor bet verricbten van metingen en bet uitvoeren
van berekeningen werd van 1 Juni 1916 tot 1 Mei 1918
aan de Commissie toegevoegd de tijdelijk-ingenieur van
den Rijkswaterstaat F. I. J. Kanstein, terwijl de ingenieur
van den Rijkswaterstaat L\J. A. Beegansius, te Hoek
van Holland, bij de uitvoering en bewerking van voor
de Commissie verricbte afvoermetingen een werkzaam
aandeel heeft gehad.
In de bij dit verslag behoorende bijlagen zijn de uitkomsten der verrichte waarnemingen en een groot gedeelte der verzamelde gegevens opgenomen; de overige
gegevens berusten bij den Algemeenen Dienst van den
Rijkswaterstaat.
Een overzichtskaart op schaal 1 : 200 000 van de in
Zuidbolland gelegen benedenrivieren, is als bijlage 30
bij bet verslag gevoegd.
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§ 13. Peilschalen, gewone en registreerende,.
toevoeging van nieuwe peilschalen,
waterpassing der nulpunten.

De aanteekeningen door het instrument geschieden op
een schaal van V20, de verwisseling der peilschaalbladen
kan desverkiezende eenmaal in de week plaats hebben;
voor het gemak bij het afiezen is het aan te bevelen
de bladen tweemaal in de week te verwisselen.

Voor het in te stellen onderzoek is door de Commissie gebruik gemaakt van de bestaande gewone en
registreerende rijkspeilschalen.
Daar langs de Brielsche Maas, de Botlek en het Spui
geen registreerende peilschalen aanwezig waren en langs
de Oude Maas sleChts een tweetal, namelijk te Spijkenisse
en te Puttershoek, werd het wenschelijk geoordeeld door
toevoeging van nieuwe peilschalen het aantal waarnemingspunten uit te breiden. Daartoe werden door deCommissie de navolgende peilschalen geplaatst:
a. vier
No.
No.
No.
No.

Van de daarvoor in aanmerking komende peilschalen
werden de nulpunten in vorige jaren gewaterpast, waarbij
Eindresultaten der waterpassingen van peilschalen te Hoek van Holland,
Maasslnis, Vlaardingen, Rotterdam, Krimpen aan de Lek en Sppkenisse.

Plaats.
peilschaal.

registreerende (Fuesspeilschalen):
1 in de Noordgeul bij de Nieuwe Maas;
2 in de Botlek bij de Noordgeul;
3 in de Brielsche Maas bij Zwartewaal;
4 in de Oude Maas, bij Goidschalxoord.

h. vier gewone:
No, 1 in den mond van de Brielsche Maas, bij
Oostvoorne;
No. 2 in de Oude Maas, bij het gesticht Maasoord
(gemeente Poortugaal);
No. 3 in het Spui, bij Nieuw-Beijerland;
No. 4 in den benedenmond van het Spui, bij
Zuidland.
De bijgeplaatste registreerende Fuesspeilschalen zijn
zoogenaanade „Schwimmerpeger’; deze toestellen zijn in
Duitschland in gebruik op enkele benedenrivieren. Het zijn
tamelijk eenvoudige instrumenten, ze nernen weinig
ruimte in en zijn gemakkelijk op“ te stellen op een daa,rvoor geschikt gemaakt houten juk, bestaande uit twee
palen met eene koppeling, waar noodig gesteund door
schoorpalen.
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Merk van waaruit
de waterpassing is
verricht.

Omschryving der

Afstand
van het
merk tot
aan de
peilschaal.

M.

Gevonden
stand der
peilschaal.
c.M. 1)

Hoek van
Holland.

Controleerende peilschaal
der zelfregistreerende.
(hoogwaterpeilschaal)

Peilmerksteen in het
Directiegebouw v. d.
■Waterstaat.
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Maasslnis.

Controleerende peilschaal
der zelfregistreerende.

Hoofdmerk i/d Prot.
Kerk te Maasslnis.

1160

Vlaar¬
dingen.

Controleerende peilschaal
der zelfregistreerende,
teekenende tot 2.30 M.

Pijpbout i/d Prot. Kerk
te Vlaardingen

1300

Idem, teekenende tot 3 30 M.

Idem.

1300

5,7
te laag.

Gewone honten peilschaal
a/d Keerslnis. (Waaraan
op 13 Jan. 1916 de hoogste stand van 3.22 M. +
N.A.P. werd afgelezen)

Idem.

870

0,6
te laag.

Rotter.
dam.

Controleerende peilschaal
der zelfregistreerende.

Groote krnisboul, i/d
Kat. Kerk te Overschie.

7300

Krimpen
a/d Lek.

Controleerende peilschaal
der zelfregistreerende.

Ronde bronzen krnisbont i/d Herv. Kerk
te Lekkerkerk.

49C0

Spijkenisse.

Controleerende peilschaal
der zelfregistreerende.

Peilmerksteen i/d
„Nieuwe Stee” op de
Welplaat.

3300

2,2

te laag.

4,1

te laag.

4,7

te laaa

8,6

te laag.
6,0

te laag.

0,1

te laag.

1) In verband met de in deze kolom vermelde eindresultaten wordt in 1920 overgegaan tot de verstelling der peilschalen.
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werd uitgegaan van een op eenigen afstand van de
rivier zich bevindend verkenmerk van bet N.A.P.
In 1919 werden door den Algemeenen Dienst van
den Rijkswaterstaat nog eenige aanvullingswaterpassingen
verricht en eene vereffening toegepast uitgaande van de
groote kruisbout in de kerk te Vlaardingen en de hoofdmerken in de Technische Hoogeschool te Delft.
De eindresultaten zijn in vorenstaanden staat medegedeeld.
De in de nulpunten der peilschalen gevonden fouten
waren niet van zooveel beteekenis dat bet noodig
geoordeeld werd voor bet onderzoek der Commissie aan
de waargenomen waterstanden correcties daarvoor aan
te brengen. Bovendien zijn de fouten alle in dezelfde
richting, zoodat voor onderlinge vergelijking, hetgeen
voor bet onderzoek der Commissie voornamelijk van
belang is, de onderlinge verschillen gering worden en
zonder bezwaar kunnen worden verwaarloosd.
Voor een juiste vergelijking tusschen de waterstanden,
waargenomen aan de verschillende rondom de Noordgeul
aanwezige peilschalen, werd in 1917 onder leiding van
den Ingenieur van de Rijksgraadmeting N. Wildeboer
een kringwaterpassing over de plaatsen Vlaardingen,
Maassluis, Nieuwesluis en Spijkenisse uitgevoerd.
De uitkomsten dezer kringwaterpassing, welke aanvankelijk slechts in 6§ne richting werd uitgevoerd, waren,
vermoedelijk tengevolge van bet gebruik van een geheel
nieuw instrument, waarmede nog geen ondervinding was
opgedaan, weinig bevredigend, zoodat een herhaling
noodzakelijk werd geacht. De Commissie heeft echter
bij haar onderzoek van de uitkomsten dezer waterpassing
geen gebruik meer behoeven te maken, zoodat de nader
verkregen resultaten bier niet worden medegedeeld.

m

14. Tafels der waterhoogten bij stormvloeden,
windrichtingen en windkrachten.
Voor bet in te stellen onderzoek werd bet noodzake¬
lijk geacbt, de aan verscbillende waarnemingspunten
langs de benedenrivieren en de Noordzee waargenomen
waterhoogten bij stormvloeden in overzichtelijke tabellen
bijeen te brengen.
De waarnemingspunten, welke de Commissie meende
voor haar onderzoek noodig te zullen hebben, werden
in vier groepen ingedeeld en voor elke groep werden de
waterhoogten in een tabel achter elkaar verzameld'.
In tabel I werden opgenomen de waarnemingspunten
langs:
Nieuwe Waterweg, Scheur, Nieuwe Maas, Lek, Hollandsche IJssel en Noord;
in tabel If langs:
Brielsche Nieuwe Maas, Botlek, Oude Maas, Spui,
Beneden- en Boven-Merwede en Noord;
in tabel III langs:
Volkerak, Haringvliet, Hollandsch Diep, Nieuwe- en
Boven-Merwede, Dordtsche Kil en Mallegat;
in tabel IV langs:
de Noordzee van Vlissingen tot Vlieland.
Als stormvloed werd aangenomen een vloed waarbij
het hoogwater te Hoek van Holland een stand van
1.80 M. -j- N.A.P., dat is ongeveer 1 M. boven gewoon
hoogwater, heeft bereikt.
In de tabellen werden voor elken stormvloed van af
1887 — dit is het jaar waarin de registreerende peilschaal te Hoek van Holland werd geplaatst — tot aan
1916 opgegeven de hoogten en tijdstippen van hoog¬
water en het voorafgaand laagwater van den stormvloed.
In tabel IV werden voor al die stormvloeden
en in
ft
de tabellen I, II en III voor die van 1906—1916 mede
opgenomen de hoog- en laagwaterstanden gedurende de

;
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twee aan den stormvloed voorafgaande etmalen; voor de
stormvloeden van 1887—1906 werd in de tabellen I, II
en III alleen de aan den stormvloed voorafgaande vloed
opgenomen.
In label IV (Noordzee) werd tevens opgegeven de
windricbting en windkracht uitgedrukt in Beaufort-schaaldeelen. De waarden geven aan de gemiddelde windricbting
en windkracht gedurende de perioden tusschen L.W. en
voorafgaand H.W. en tusschen H.W. en voorafgaand L.W.
Zoowel voor nadere bijzonderheden omtrent de Beaufortschaal en de gebruikte instrumenten wordt hier verwezen
naar § 16, de beschrijving der „Inrichtingen ter bepaling
van windricbting en windkracht”, alwaar men ook aangegeven vindt, uit welke waarnemingen de windkracht
voor stations als bijv. IJmuiden, waar geen meteorologische dienst is gevestigd, is afgeleid.
De tabellen. 1, II en III zijn niet onder de bijlagen
opgenomen, aangezien de daarin verzamelde gegevens ook
in de verzamelingstabellen der waterhoogten, welke vanwege den Algemeenen Dienst van den Waterstaat worden
uitgegeven, zijn te vinden.
Tabel IV, waarin ook de gegevens van windrichting
en windkracht zijn opgenomen, gaat, beperkt tot twee
aan den stormvloed voorafgaande hoogwaterstanden, als
bijlage 29 hierbij.
Een schematische voorstelling der waarnemingspunten,
hunne ligging en onderlinge afstanden is gegeven op
bijlage 34, terwijl bijlage 32 een overzichtskaart bevat,
waarop de stations, genoemd in bijlage 29, benevens de
lichtschepen zijn aangegeven.

dig is om een inzicht te verkrijgen in de wijze, waarop
de ondervloed den Waterweg binnentrekt, werd gebruik
gemaakt van een schroefstroommeter volgens Ekman
en een luchtbelstroommeter volgens Jacobsen ^).
De schroefstroommeter volgens Ekman bestaat uit een
Vierbladige schroef, met een diameter van ongeveer 15 c.M.
en horizontale as, welke door een stroomvaan, gevormd
door twee metalen bladen welke een hoek met elkaar
maken, in de stroomrichting wordt gehouden, zoodat
de schroef door den druk van het langs stroomende
water gaat rondwentelen. Tusschen schroef en vaan bevindt zich een kastje met telwerk. Onder dit kastje
bevindt zich een doos, welke in 36 sectoren van 10'^ is
verdeeld, terwijl in het midden een kompaspen staat.
Deze pen draagt een vrij zware magneetnaald, die in het
midden komvormig is uitgeboord, terwijl de armen naar
beneden wijzen. De naar het Noorden wijzende arm is
aan de bovenzijde gootvormig bijgewerkt; dit gootje
staat in verbinding met de kornvormige uitholling in
het midden van de naald.
Wanneer de schroef draait, wordt na elke 25 omwentelingen, uit een trechtertje dat op de kast met
telwerk is bevestigd, een kogeltje losgelaten. Dit valt
eerst in de kornvormige uitboring, daarna in het goot¬
vormig deel van den eenen arm van de magneetnaald
en hieruit in een der sectoren, waarin de doos is verdeeld.
De naald wijst natuurlijk, indien geen storingen als
door een stalen scheepshuid aanwezig zijn, naar het magnetisch Noorden ; de doos kan door de stroomvaan in elke
willekeurige richting worden gehouden, maar die richting
is af te leiden uit de ligging der kogeltjes in de
sectoren van de doos.

§ 15. Toestellen ter bepaling van stroomrichting en str o om sn elheid.
Ten einde de richting en snelheid van den stroom op
verschillende diepte te leeren kennen, hetgeen o.m. noo-

«

1) Conseil Permanent International pour I’exploration de la Mer.
Publication de circonstance No. 24.
8) Als boven No. 51.
Zie ook Kbummbl’s Handbuch der Ozeanographie, 11, 1911 p. 426 e. v.
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Ten einde het instrument in zulk eene positie te houden
dat de as van de schroef horizontaal is, wordt het naar
gelang van de stroomsnelheid met verschillende daartoe
bestemde gewichten bezwaard. Hierna wordt het van
een verankerd liggend schip tot de vereischte diepte
neergelaten met gevangen schroef; nadat het eenigen
tijd op die diepte gehangen heeft, zoodat aangenomen mag
worden dat het voldoende rustig is en behoorlijk op den
stroom gericht, wordt een valgewicht langs den draad,
waaraan de stroommeter hangt, neergelaten. Hierdoor
wordt de vang losgemaakt en de schroef gaat draaien,
terwijl het telwerk de omwentelingen telt. A1 naar de
stroomsnelheid laat men het instrument 1, 2, 3 of meer
miriuten in working. Men zet het stil door een tweede
valgewicht neer te laten, waardoor de schroef weer ge¬
vangen wordt.
Vervolgens wordt het instrument opgehaald door een
windwerk, de omwentelingen geteld op een wijzerplaat
en de doos met magneetnaald en kogeltjes afgenomen.
Eene eenvoudige lineaire verhouding geeft nu de stroomsnelheid. De kogeltjes zullen alleen bij een sterken regelmatig doorstaanden stroom en bij stilliggend schip slechts
over een of twee sectoren verdeeld zijn, doch gewoonlijk
is door gieren van het instrument en door slingeren en
stampen van het schip de spreiding grooter.
Stel nu dat de schroef 300 omwentelingen heeft gemaakt, dan moeten er 12 kogeltjes in de doos liggen.
Vinden wij 2 hiervan in den sector gemerkt 310, 4 in
sector 320, 3 in sector 330 en 3 in sector 340, dan is dus
de stroomrichting geweest

aan een dunnen staaldraad opgehangen gewicht, soms
met eenige daaraan bevestigde holle cylinders (afhankelijk van de te meten stroomsterkte) dat van een vastliggend schip neergelaten wordt tot de diepte waarop
men den stroom wenscht te meten. De staaldraad zal
zich dan, onder de werking van den stroom op het
gewicht, zoo plaatsen, dat het vertikale vlak door den
draad de rich ting van den stroom aangeeft en de afwijking
van den draad uit de vertikale richting de sterkte van
den stroom doet kennen,
Om de richting van den staaldraad te kunnen waarnemen is hij geleid door een nauwe metalen buis,
waaraan van boven, loodrecht op de buis, een plaat is
bevestigd, die door middel van een cardanische inrichting
aan de buitenzijde van het-vaartuig is opgehangen.
Ten einde de stroomrichting nauwkeurig te bepalen,
is het gewenscht het toestel in de midscheepslijn of
zuiver evenwijdig aan de midscheepslijn op te hangen.
Op deze wijze kunnen de draad met de buis zich vrijelijk
in alle richtingen bewegen en het vertikale vlak lood¬
recht op de plaat zal de stroomrichting, de helling van
de plaat de stroomsterkte doen kennen. Deze beide,
stand van het vertikale vlak en plaathelling, worden
aangegeven door de plaats welke de luchtbel inneemt
in een met glycerine gevuld en op de plaat bevestigd
doosniveau, met sterk gekrorade dekplaat, waarop zijn
aangebracht een stel concentrische cirkels en ook een
stel door het midden van de dekplaat getrokken groote
cirkelbogen, die de dekplaat in sectoren verdeelen. Het
is duidelijk, dat de stand van de luchtbel in 65n van
de sectoren de richting van den stroom, en haar stand
, ten opzichte van de concentrische cirkels de sterkte van
den stroom aangeven.
In het algemeen is bij zwakke stroomen de uitwijking
van de luchtbel uit het midden gering en haar ligging in
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Het instrument vereischt, in verband met zijn fijnen
bouw, behandeling door deskundigen.

De luchtbelstroommeter van Jacobsen bestaat uit een
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een der sectoren moeilijk nauwkeurig af te lezen; om de
nauwkeurigheid te vergrooten is in de vloeistof van het
doosniveau loodrecht op de buis een vlakke glasplaat
aangebracht op dezelfde wijze als de gebogen plaat door
lijnen in sectoren verdeeld, waaronder zich ook een
luchtbel bevindt. Daar deze zich bij eene helling van
de plaat altijd aan den rand van de doos zal bevinden,
is haar ligging ten opzichte van de sectorverdeeling veel
nauwkeuriger af te lezen,. Ten einde het toestel te kunnen
gebruiken voor sterke en zwakke stroomen, zijn op de
metalen plaat gewoonlijk twee doosniveau’s, ben met
sterk en bbn met zwak gekromd dekglas, bevestigd.
Met behulp van nit waarnemingen afgeleide tabellen,
moet nit de waargenomen helling van de plaat de stroomsterkte worden afgeleid. Verder geeft het toestel ons de
richting van den stroom ten opzichte van de midscheepslijn, waaruit in verband met de rechtwijzende richting,
welke het schip volgens het kompas voorligt, de rechtwdjzende richting van den stroom kan worden afgeleid.
Indien het schip N 270° 0 (r. w.) voorligt en wij
voor de stroomrichting 34° rechts hebben afgelezen,
dan komtde stroom nit de richting N. 304° 0. ofN.W. t. W,
De behandeling van het instrument is veel eenvoudiger
dan van dat naar Ekman, bovendien vordert een serie
metingen op verschillende diepten niet meer dan eenige
minuten, zoodat gemakkelijk desnoods elk kwartier de
waarnemingsreeks herhaald kan worden.
Bij het gelijktijdig gebruik, dat vroeger van beide
instrumenten o. a. op het lichtschip Noord-Hinder werd
gemaakt, werden over het geheel genomen goed overeenstemmende resultaten bereikt. Bij de zeer groote stroomsnelheden, welke in den Rotterdamschen Waterweg voor- .
komen, was die overeenstemming minder goed, zonder
dat het tot nu toe is mogen gelukken nit te maken,
waardoor die verschillen zijn veroorzaakt.

Bronnen van fouten kunnen gelegen zijn in de volgende omstandigheden:
1°. De EKMAN-stroomrneter is niet geijkt voor de groote
snelheden, welke in den Rotterdamschen Waterweg voorkomen. De snelheid is nu door extrapolatie afgeleid.
2o. De ijking van Jacobsen’s luchtbelstroommeter bij
snelheden grooter dan 150 c.M. per seconde is ook geheel
door extrapolatie geschied.
Het komt ons voor, dat verdere proefnemingen met
Jacobsen’s luchtbelstroommeter, ten einde empirisch den
stand van de luchtbel bij snelheden grooter dan 150 c.M.
per seconde vast te stellen, buitengewoon belangrijk zijn,
omdat het instrument, vooral door zijn eenvoudige aflezing en behandeling, eene bediening door betrekkelijk
weinig ontwikkeld personeel toelaat.
3°. Het vaartuig, in den Waterweg gebruikt, was een
oude Scheyeningsche bom, die voor ben enkel anker lag
en sterk gierde.
4'’. Af en toe kwam de ketting stijf bij een plotselinge
vermeerdering der stroomsnelheid en rukte het vaartuig
er aan; zooals altijd het geval is, neemt de snelheid dan
weer iets af en wordt door het gewicht van de ankerketting het vaartuig weer in de richting van het anker
getrokken.
Tengevolge van de bewegingen onder 3”. en 4®. genoemd, meet men niet de ware snelheid en terwijl de Ekmanstroommeter integreert, de jAcoBSEN-stroommeter daarentegen moment-aflezingen geeft, kunnen de waarden van de
met twee instrumenten bepaalde snelheid verschillen.
50. Het bleek, dat de vang bij den EicMAN-stroommeter
niet altijd sterk genoeg was om de schroef bij de zeer
groote snelheden gevangen te houden.
Van

eene beschrijving van den Kraijbnhofpschen
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drijver en het molentje van Woltman wordt op deze
plaats afgezien wegens de algeraeene bekendheid dezer
instmmenten.

mograaf van Olland, van hetzelfde model als te Hoek van
Holland. Hier wordt de rechtlijnige beweging verkregen,
doordat het einde van een hefboom een horizontale spiraal
van Archimedes volgt, die met de windvaan ronddraait.
De windstreken van Z.Z.O. door Z. en N. tot Z.O.
worden op deze wijze onder elkaar opgeteekend; de
laatste sector van 22°.5 verbindt begin- en eindpunt van
de spiraal, zoodat de hefboom bij voortgaande draaiing
teruggaat en de schrijfpen met groote snelheid in omgekeerde richting alle windstreken doorloopt. Dit geeft
natuurlijk moeilijkheden bij het aflezen van Z.O.-lijke
richtingen, maar bij eenige oefening zullen toch niet
licht fouten van beteekenis ontstaan.
De opteekening geschiedt hier op bladen ingericht voor
2 X 24 uur. Te Hoek van Holland bleek, nadat de
in § 14 genoemde tabel IV reeds was afgedrukt, dat in
de richtings-aanwijzingen vooral in de nabijheid van
W. en N.W. langzamerhand een font was ingeslopen,
toenemend tot ongeveer 11° in dien zin, dat de aanwijzing te zuidelijk was. Deze fout is thans opgeheven.
Te Amsterdam., vanwaar de windrichtingswaarnemingen
voor IJmuiden zijn genomen, wordt door de windvaan
een horizontale rol rondgedrgaid, waarop een verhoogde
schroefgang, die op metalliek papier schrijft.

Ter beoordeeling van de uitkomsten der metingen met
Jacobsen’s luchtbelstroommeter, werden op den Waterweg eenige metingen gelijktijdig met dezen stroommeter
en met drijvers uitgevoerd. De uitkomsten zijn in bijgaand
verslag, bijlage 10, opgenomen.
§ 16. Inrichtingen ter bepaling van windrichting, windsnelheid en winddruk.
a. Windrichting.
De hier te lande gebruikelijke anemografen berusten
alle op het beginsel, dat de ronddraaiende beweging der
windvaan op de een of andere wijze in een rechtlijnige
beweging wordt omgezet, zoodat een schrijfpen op een
breede papierstrook naast of boven elkander achtereenvolgens alle windstreken aangeeft, wanneer de vaan een
voile omwenteling volvoert.
Te Vlissingen en Helder is in gebruik een anemograaf
naar Steffens, waarbij de rechtlijnige beweging wordt
verkregen, doordat de schrijfpen een spiraalvormige groef,
uitgesneden in het cylindervlak van den met de windvaan
ronddraaienden trommel moet volgen, die de pen doet
stijgen van Z. tot N. door W. en doet dalen van N. tot Z.
door O. Een tweede pen stijgt van W. tot O. door N. en
daalt van O. tot W. door Z ; daardoor is het mogelijk het
kwadrant, waarin de wind op een bepaald oogenblik was,
steeds ondubbelzinnig te herkennen, en voor de aflezing de
opteekening van die pen te bezigen, die zich in het midden
van de strook bewoog. De registreerstrook bevindt zich
op een trommel, die eenmaal per etmaal ronddraait.
Te Vlissingen is bovendien nog in working een ane-

b. Windsnelheid.
I
«

Anemometer van Robinson. Deze anemometer — het
z.g. molentje van Robinson — bestaat nit 2 horizontale
gekruiste staafjes, die beide aan de uiteinden verticaal
staande halve bollen dragen. Het geheel is draaibaar bevestigd op een holle stang, waardoor de as gaat, die met een
schroef zonder eind een contactwerk in beweging brengt,
in andere vormen ook wel een telwerk, zoodat na een zeker
aantal omwentelingen een contact wordt gemaakt. Hier-
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door wordt een electrische stroom gesloten, die elders
het registreertoestel in werking brengt.
Te Vlissingen en Helder wordt de schrijfpen na elk
contact door een electromagneet een kleinen afstand
zijwaarts verplaatst en valt de pen na 225 contacten in
den beginstand terug, terwijl het papier zich loodrecht
op de schrijfrichting beweegt. De helling van de aldus
ontstaande lijnen geeft- een ruw middel om de gemiddelde snelheid over een kort tijdsverloop (minstens
eenige miuuten) te berekenen, Het geheel aantal con¬
tacten per uur levert de gemiddelde snelheid in dat
tijdsverloop.
De verhouding tusschen de snelheid der halve bollen
en de windsnelheid moet voor elk molentje proefondervindelijk worden bepaald. Bij zeer buiige winden levert
het molentje lets te hooge waarden.
Te Amsterdam valt de schrijfpen na elke 5 minuten
terug en wordt bij elk contact de schrijfpen een weinig
zijwaarts verplaatst; de totale zijwaartsche verplaatsing
in 5 minuten geeft direct de gemiddelde windsnelheid
over dat tijdvak.
Anemometer van Dines. In tegenstelling met het vorige
instrument, dat de windsnelheid afleidt uit den weg, die
door de luchtdeeltjes in een bepaalden tijd wordt afgelegd,
meet de anemometer van Diistes de oogenblikkelijke
windsnelheid door middel van druk- en zuigwerking
door den wind uitgeoefend, De eigenlijke vaan draagt
een aan de voorzijde open horizontale buis, waarin
de wind blaast en aldus de lucht verdicht, zij draait op
twee verticale concentrische buizen, waarvau de binnenste
uitmondt in de bovengenoemde buis van de vaan. De
buitenste buis bevat een vierdubbele krans van gaatjes,
waardoor lucht naar buiten wordt gezogen, wanneer de
wind er langs strijkt. De aldus opgewekte luchtverdichting
en luchtverdunning worden door compositiebuizen over-

gebracht naar het registreertoestel. Dit bestaat uit een
metalen klok, als een gashouder drijvende in een afgesloten
half met water gevulden cylinder; de samengeperste
lucht verzamelt zich onder de klok, de verdunde wordt
uit de ruimte boven de klok aangevuld, totdat voor
een bepaalde windsnelheid evenwicht is bereikt, waarbij
de klok — die aan een zuigerstang een schrijfpen draagt
— hooger rijst naarmate de windsnelheid grooter is.
Door de wanddikte van de klok geschikt te kiezen, is
bereikt, dat hoewel de luchtverdichting ongeveer met het
kwadraat van de windsnelheid toeneemt, de klok voor
elken meter windsnelheid evenveel rijst, zoodat de talrijke
geringe windsnelheden met groote nauwkeurigheid gemeten worden, zonder dat bij stormen de klok onpraktisch
hoog rijst.
Het instrument is zeer geschikt om de onophoudelijke
verandering in windsnelheid, de „struktuur van den wind’ ,
en om de grootste stooten van niet al te korten duur aan
te geven ; de gemiddelde snelheid moet uit de waarden
op een aantal oogenblikken worden afgeleid, hetgeen met
voldoende nauwkeurigheid op het oog kan geschieden.
Een instrument van deze soort is o. a. sinds 1900
geplaatst te Helder,
c, Winddruk.
Onder winddruk verstaat men de kracht, door den
wind uitgeoefend op een oppervlak, loodrecht op de
windrichting gehouden. Bij alle winddrukmeters wordt
de drukplaat door de windvaan in dezen stand gehouden ;
de verschillen herusten alleen op de wijze, waarop de
kracht wbrdt gemeten.
Te Vlissingen, Hoeh van Holland en Amsterdam spant
de winddruk, uitgeoefend op een plaat van 0.1 M**
oppervlak en overgebracht door een stalen band in de
as van de windvaan, een veer; de uitslag van de veer
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wordt vergroot overgebracht op de registreerstrook. De
waarde van den uitslag in K.G. per M2, is empirisch
bepaald, en bij onderzoek blijkt gewoonlijk, dat voor de
meest voorkomende matige drukkingen 00k na geruimen
tijd geen belangrijke schaalwaarde-veranderingen optreden.
Tengevolge van uitrekken van den band en dooden
gang bij tandradoverbrenging komen echter veelvuldig
nulpuntsverplaatsingen voor, die bij bet bewerken der
diagrammen in aanmerkiug genomen moeten worden.
Een ernstige font is vroeger vrij algemeen bij de
aflezing gemaakt, doordat men meer op de maximale
uitslagen dan op de gemiddelden lette, terwijl bij bet
opgeven van de hoogste waargenomen drukkingen bovendien over bet hoofd werd gezien, dat een systeem met
eigen periode en niet te verwaarloozen massa, door een
veranderlijken wind in trilling gebracht, bij een krachtigen
stoot moet uitslaan tot voorbij den evenwichtsstand. Dit
verklaart de buitengewoon hooge cijfers, vroeger voor de
hoogst waargenomen drukking per Ml opgegeven, die
tot 200 K.G. per M2, liepen. Inderdaad is bier te lande
op de hoogte, waarop de drnkplaten zijn opgesteld, niet
veel meer dan 120 K.G. per M^. voorgekomen.
De winddrukmeter, lange jaren te Helder gebezigd,
onderscheidde zich van de bovengenoemde door een
grootere afmeting van de drukplaat, n.l. een geheele Ml,
op een zwaar op rails loopend wagentje opgesteld, en
doordat in plaats van een veer een tegengewicht dienst
deed, werkende aan een hefboomsarm die door middel
van een spiraal, door een heugel en tandrad gedraaid,
in lengte toenam, naarmate de drukplaat verder werd
ingedrukt.
Het doorslaan bereikte bier groote afmetingen.
Voor bet aflezen van de middelwaarden beboeft dit
doorslaan ecbter, indien men er eeuige rekening mede
boudt, geen font mede te brengen, en bet blijkt dan ook
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dat men voldoende overeenstemming vindt met de waarden
bepaald met windsnelbeidsmeters op plaatsen, waar beide
instrumenten aanwezig zijn.
Een bijzondere moeilijkbeid voor de aflezing der oudere
diagrammen bestond hierin, dat de inkt geheel verbleekt
was; met behulp van een vroeger daarop aangebrachte
lijn, die de registreering omhulde, en den mechanischen
indruk op het papier bleek toch de bepaling van de
middelwaarden mogelijk.
§ 17. Betrekking tusschen winddruk en
windsnelheid.
Het in de vorige § gezegde wijst er reeds op, dat er
een vaste betrekking moet bestaan tusschen winddruk
en windsnelheid en dat als de eene bekend is de andere
af te leiden moet zijn.
Tegenwoordig wordt meer en meer algemeen aangenomen de betrekking
p = 0.072 vl
p in K.G. per Ml v in M. per sec.
Vroeger is, mede in verband met de onjuiste aflezing
der winddrukmeters, in plaats van den coefficient 0.072
tijden lang de coefficient 0.125 aangenomen.
Daar tevens voor de windsnelheden, overeenkomende
met bepaalde windkrachten volgens de schaal van BeauFOKT, te hooge waarden werden aangenomen, kouden
de hooge cijfers voor gemiddelde en maximale winddrukkingen zoolang zonder tegenspraak blijven. In ommestaande tabel zijn opgenomen de door het Kon. Ned.
Meteor. Instituut tegenwoordig aangenomen equivalenten
van de BsAUFORT-schaal met de daarbij naar bovenstaande
formule berekende drukkingen, afgerond tot 0.1 of 1 K.G.
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Beaufoet-

schaal.

Meter per sec.
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daarvan trouwens door de algemeene overeenstemming

K.G. per M*.

der geschatte en gemeten windkrachten het duidelijkste
0
1
2
3
4

0
0.8
0.9— 2.3
2.4— 3.9
4.0— 5.7
5.8— 7.7
7.8— 9.7
9.8— 11.8
11.9—14.1
14.2—16.7
16.8—19.5
19.6—23.0
23.1—27.5
> 27.5
—

6
6

7
8

9
10
11

12

0 — 0.0
0.1— 0.4

Stil.
Flauw en stil.
Flauwe koelte.
Liehte koelte.
Matige koelte.
Frissche bries.
Stijve bries.
Harde wind.
Stormachtig.
Storm.
Zware storm.
Zeer zware storm.
Orkaan.

0.4— 1.1
1.2— 2.3
2.4— 4.3
4.4— 6.8
6.9—10.0
10—14
15—20
20—27
28—38
38-54
> 54

bewijs.
Ten slotte moot nog worden opgemerkt, dat de anemo¬
meter te Hoek van Holland door zijn hooge opstelling

(21 M.-4-N.A.P.) bij eenzelfden gradient hoogere waarden
moet aanwijzen dan de instrumenten te Vlissingen en
Helder,

waar die

hoogte

respectievelijk

13 en 15 M.

bedraagt. Bij stormkracht zal de aanwijzing te Hoek van
Holland daardoor ongeveer

1 eenheid der BEAUFORT-schaal

hooger zijn.

Deze waarden hebben gediend bij het bepalen van de
windkracht volgens de BEAUFORT-schaal, die in de bijlage 29 is opgenomen.
Behalve de waarnemingen met instrumenten zijn voor
deze bijlage 29 voor Brouwershaven en VJieiand, soms ook
voor Holder en Hoek van Holland, nog gebruikt de
waarnemingen van windrichting en kracht, door schatting
aan boord der /ichtschepen Schouwenbank, Terschellingerbank, Haaks en Maas verkregen.
Aangezien de BEAUPORT-schaal oorspronkelijk voor zeevaartkundige doeleinden is opgesteld, de equivalenten in
m. p. s. door talrijke vergelijkingen van schattingen aan
boord

van

schepen en op dichtbij gelegen kuststations

met anemometer-waarnemingen zijn vastgesteld, en bovendien gebleken is, dat zelfs de geleidelijke vervanging van
de zeilvaart door de stoomvaart geen
verandering in
bij

noemenswaardige

de opvattingen omtrent de windkracht

ervaren zeelieden heeft gebracht, mag aangenomen

worden dat deze schattingen, al zullen zij op een bepaald
oogenblik wel eens een eenheid der schaal van

Beaufort

van de aanwijzingen van een instrument afwijken, voor
de gemiddelden

van

verscheiden

uren

voldoende met

de anemometers overeenstemmen. Bijlage 29 zelf levert

Op de stations, waar windsnelheidsmeters naast drukplaten in working waren, zijn de eerste voor de bepaling
der windkracht gebruikt, zoolang er zekerheid bestond,
dat hun working betrouwbaar was en de constanten met
zekerheid bekend waren.
V66r 1900 konden, behalve te Amsterdam, alleen
winddrukwaarnemingen gebruikt worden.
§ 18.

Afvoermetingen,

kenteringwaarne-

mingen, ondervloedmetingen,
nemingen

van

waar¬

temperatuur en

zoutgehalte.

Ter beoordeeling van de waterverdeeling op de benedenrivieren onder gewone omstandigheden werden voor
de Commissie in 1916 en 1917 een aantal afvoerme¬
tingen verricht.
Een verslag van deze metingen is als bijlage 11
hierbij gevoegd.
In dit verslag zijn, ter vergelijking met den toestand
in vorige jaren, ook de uitkomsten van vroeger verrichte
waarnemingen opgenomen. Zoo mogelijk zijn ook deze
uitkomsten vereffend en herleid op het verdeelpunt.
Ten einde eenig inzicht te verkrijgen in de wijze van

