
RAPPORT NQ 157
OVERZICHT~TEKENING HALFTU5TANDEN TE AMSTERDAM 1682 - 19:30.
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RAPPORT: Altj.157
D727

Ir J. van Veen "Bestaat er CeoloGioche bodendalinG
te Ams terdem seder t 1700 ?"

1945. 36 blz. 0,3 cm.

In 1682 liet burGeneester Hudde ter vaotstelling van het A.P.
acht Grote witmarmeren stenen metselen in de kunstwerken van de
toen e;eoaakte waterkerine van Amsterdan. Burge:!leester !ludde liet
deze stenen plaatsen op een hooe;te van 2,676 m (- 9 voet 5 duim)
boven stadspeil (- Gem. H.W. - A.P. = N.A.P.).
Aanvankelijk zijn deze stenen weinig, later echter sneller eaan
zakken t.o.v. de gemiddelde zeespiegel (hnlftijstand, middenstand)
althano voor zover de stenen niet sneuvelden.

In 1861 was het gemiddelde waterpasvlak door dez., merken nOG
volcens Stamkurt 2,656 m boven het Gem. mv. Andere metingen, meer
in aantal, duidden er echter op dat de merken omstreeks 1860
slechts 2,62 m boven het gem. HW stonden. Men mae de daline dezer
stenen echter niet gelijkstellen net de"bodemdalinlj of zeespiegel
rijzing~' De stenen liegen in sluizen, waarlangs en waarover het
verkeer gaat en door trillingen kan het eehele bouM1erk dUG Ge
makkelijk iets zakken. Voor de periode 1700-1860 liepen de menincen
uiteen als volgt:
Krayenhoff (1812) kwam tot een zakkiTl{; Vfm 6 2/3 cm/eeuw

Stamknrt 11 061 ~ " "" " "1L "
De 13ruyn 1890 11 "" 11 "0 tl

Van Biesen 1902 II 11 Il " 11 6 2/3 1t

Van de Sande Bakhuyzen 1908) " "" " "0 "
Ramaer sloot zich in 1908 bij de la~tste aan voor wat betreft

de A.P. stenen van Hudde en voor wat betreft de periode vóór 1860.
Hij denkt daarbij aan een bo~emdalinG' die eeneu tri.li - ~er.d we~d

door een omhoog konen van het veen.
Schrijver dezes deelt deze mening niet. !lij komt tot de melning,

dat tussen 1700 en 1860 de A.P.-stenen eemiddeld 3; cm per eeuw
t.o.v. de gemiddelde zeeepieGel zijn gezakt. Hij neiGt tot de
opvatting, dat een geologische bodendalint; van ons land sedert het
begin onzer jaartelling, zo die al bestaut, eerint; is geweeGt, doch
dat de zakking van onze dijken, kunstwerken en gebouwen veelal
zodanig is, dat men cr voorlopig rekeninG mede moet houden alsof
er een vrij grote eeoloGisehe bodemdalint; waB.

Schrijver komt tot de conclusie dat de stenen van Hudde slechts
betrekkelijk weiniG t.o.v. de zeespiegel zijn gezakt. Open blijven
nog de vragen welk gedeelte hierv:ln ,:oor klink, ze ttiTl{; enz. is
veroorzaakt, en welk door geolOGische bodemdalinl" en de vrn"G
of de recente zakkine der stenen t.o.v. de zeeepiecel nedert
+ 1860, '70 te wijten ie c.un waterstandsverlaeine d or ufdal!l1"lng
van het IJ of smelten van het wereld ijs. De 11-janrlijkse zonne
vlekkenperiode viel somG Goed op te merken in de UW, LW en nidden
standen te Acnterdnm.




