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Ir. J. F. SchÖnfeld, Ir. 1. L. Kleinjan, 1 r.J. H. v. d. Burltl.L.-lr..J. P.
Mazure ;

Verslag van een etudiereis naar Duitsla~~

welke voor een bezoek a!D~ 006t-Fries~

Waddeneilanden en de zeearmen Rems en Jade
in 19)1 werd öndernomen. ..
~pporten en !ededelingen Rijkswaterstaat 19jj~

58 blz. 23 bijlagen.

In het Duitse Waddengebied zijn meer betekenende werken
tot stand gebracht dan in het onze, afgezien van de Zuiderzee-

_werken. Het doel van de rei s was zich op de hoogte te stellen
en de vraagstukken te bespreken. Vele vaste stroomleidende
werken zijn er b.v. uitgevoerd in overigens niet geregulari
seerde zeea~en. Voor ~ederland met zijn vele m'ichtige zeear
~en zijn deze werken uiteraard zeer belangrijk.

Volgens persoonlijke mededeling van Krüger zou de Noorde
lijke ligging van de Oost-rriese eilanden t.o.v. de Nederland
ee Waddeneilanden te danken zijn aan de diluviale ondergrond.
De Nederlandse eilanden zouden volgens hem hun aanwezigheid
danken aan een diluviaal complex benoordwesten Texel. Het ont
wikkelingsproces gevolgd op het ontstaan van de Jadeboezem(13e
eeuw) is nog steeds niet afgelopen. Als bode~dalingscoê:ficient

wordt 2u à 25 cm per eeuw aangenomen. ~r is een sterke zand
stroom van West naar Oost. Dit zand verzamelt zich in de bocht
ten uosten van de ~lbe, waar een grote aanzanding plaats vindt,
en waar ook uit Noordelijke richting vaste stoffen worden aan
gevoerd.

De vele dammen en de ui t\~erkingen daarvan worden in de
studie min of meer uitvoerig 'jehandeld. De opmerkingen van Ir.
v.d.Burgt daarover zijn zeer lezenswaardig, doch het voert te
ver daarvan een behoorlijk uittreksel te geven.

Het "Schle;Jplot" verri cht goede dienst en; vliegtuigopn'i
men geven een duidelijk beeld. Men heeft er peilkaarten met
di ebJteli jnen om de 50 cm.

In 1871 is men begonnen de Kems te regulariseren bij Em
den; hiervoor werd een polder met 31,5 mill.m3 grondberging
geschapen, die in 1930 voor 21,5 mill.m3 vol was. De geul wordt
7 m-LL-'-/S bij 20U moreedte. ! en wil het lJost-Friese Gaatje re
gulariseren en niet de docht van .'atum.

Als meetboot wordt gebruikt een flinke zees1pepooot van
ong. 25 m lengte en ong. 5 m breedte, die voor éen anker wordt
gelegd.

In Duitsland heeft men, zegt Ir...!azure,·'een veel en veel
hogere dunk van de nauwkeurigheid van metingen dan hier te lan
de. I De .Tacoosen-stroommeter wordt bi jv. te onnau'Nkeurig oevon
den.

(upm.; Dit vinden wij sedert 1932 ook. Alleen bij de Zui
derzeewerken heeft dit uiterst onnauwkeurige toestel een tij
delijk succes beleefd. In het algemeen zijn de metingen van de
ttudiedienst bepaald nauwkeuriger dan de Duitse.)

Een literatuuf'opgave van Duitse publicaties sluit het
rappo rt. .




