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Is er bole~jalin< of zoesrie~Qlrijzing

en kan deze met ons ten di nate staande
peilschalen voldoende nau"keurig bepaald
worden?

1948. 30 blz. 18 bijl. l staten, 1,2 cm.

Dr J.F. SWenhuis noemt een driehonderd tal werken, waarin deze
kwestie ree~tstreeks of zijdelings betrokken is. ~ij de oudere nota's
eonelude"rt de eQn een bodemdaling, de ander bestrijdt elit-en een
enkele ",aal beweert non zeI fs hst tegenovergestelde. Schri jver van
het rapport heeft thans een onderzoek ingesteld na~r re~ds gedurende
lnnee tijd waargc'Ilo.,en peilschalen o.I'. Den Helder, Katwi k aan Zee,
B~ielle, Terschelling, Rotterdan, stations aan Zuidhollandsc- on
Zeeuwse wateren, Delfzijl, H'lrlinG"en, Urk, Petten, Hellevoe tGluis,
Goedereede, West~Capelle.

Hieruit werd de conclusie getrokken, dat ter plaatse van de onder
zochte peilschalen 'IIa'lraan gedurende meer dan 100 jaar is waargenomen,
inderdaad sprake is van bodemdaling van 6-10 cm per eeuw. Vqn 1890
1915 d~llde de bodem gemiddeld 9 cm en van 1915-1943 rees hij 1 cm.
Dus de periode van waarneminGen mar, men niet te kort ne~en, en deze
noet dus minstens 100 ju.o.r zijn. Maastricht is t.o.v. het zeeniveau
zeûr rleinig gezakt (P~of Schermorhorn).

De peilschalen in lec1"rland kunnen niet onwrikbaar Hordon t;onoemd.
en lenen zich er voor::lhan,'s niet toe een zo belangrijke k {eo tie als
de onderhe,viee nauwkeurig te ochandclen, omdat het hier caat· on een
bedrae van enyele cru. In Petten bezit~en we éón van de betrouwbaarste
pei nchalen. In 't c1gcmeen is aan de kuststations meer waarle toe
te kennen en v8rdient het aanbeveling het aantal met een drietal uit
te breiden.




