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De kust vnn I:edcrlnnd.
1946.
25 blz. ?5 bijla~e~.

0,6 en.

•

Op verzoek eeschreven populaire verhandel ing (zou ged:rukt worden).

De bijna e;enloten ran zee waaraan ons land liet in on~iep.
Gemiddeld in de diepte 20 à. 40 m. De Gehele lloordzeebodem bestaat
t;rotendeels uit zand behalve hij de Engelse kust en het Ilauw van
Calais waar hij steenachtie; is. De kustvorm werd bep,.ald door het
eetij. Het Uoordtij komt vin de doorgangen aan rleerszijden van de
She tlandeilnndAn, het Zuid tij door het llcuw van Calais . De getijgolf
loopt van het Zuil'en naar het Hoord-Oosten in 12 uur 25 oin. met een
snelheid van 33 km/uur. De wind beinvloedt de waterstromen in de
Noordzee aanzienlijk. De peilocnalen geven sinds 1060 een gemidd.
zeespier,elrijzinr, van 15 à 20 cm/eeuw te zien. Van 1602-1050 was
de gemidd.waterspie"el maar 5 cm gerezen, dus we hebben een versnelde stije;ina. !let zand van de Nederlandse kunt in niet van FrlUlse,
doch van Scandinavinehe oorsprong. ;çer.lengcl r.let Rijnzand. De boden
van (te Noordzee bevat zandgolven waarvan de toppen.±. 000 m uit elkaar
1 im;en, deze 1;01ven liggen prae tiseh loodrec1"'. t op de kus t on dl'Jar:;
op de gotij:;troor.l. De zal"\d:;troom evenwijdig na" de kust heet do
kustdrift. De zeestroom lanGs de kust is l(rachti,<;or clan verder in
zee. Onze kun t bohoort tot do waddenkun ten. De ,·m.dder: beGomlen
vroeGer bij Calais. Aiin de zeozijde van elk zeegat bevinden zich
de onderwcte:::-dolta'o. In de linkno delt:lgoulel'! trekken zowel de
1700tnte vloedonolhoden aln de ~roototo ebnnel~eden. dit wordt
wel in vcrbnn1 Gcbr~cht ~et do aardrotatie en waar h~t LW het
lanr st Ilfloopt. De hoofdzaak is echter d t het lOeti'; 'lit het
Zuiden ]'o!'Ot, <'us v:.n Calai:; in do richtill~ v~n Jutlrt!",d.
Voor de ~trijd toc<:J1 het indringen van hot zout heeft men 2 middolen;
1 c. he t weren var zou t uit ons 1 and
20. het door,poolen van de vaarten met Rijnwater.
Een vraarstuy dat nuuw vernand houdt mot het zoutprobloe~ is het
zandee~rek in hot westen des lands en o~ aan voldoendo zand te
komen zou men het kunnen halon uit de ~oordzoe, of do Veluwo
afgraven.

