
VERSLAG 
j , VAN D E  RIJKSCOR.IMISSIE VOOR GEODESIE OVER 

I HAAR WERKZAAMHEDEN IN D E  JAREN 1952-1955 
j 
'samenstelling 
1 Op 1 januari 1952 was de Rijkscommissie als volgt samengesteld: 
ì 
Persoonlijke leden : 

Prof. dr. ir. l?. A. Vening Meinesz, waarlieirilend voorzitter 
' Prof. R .  Roelofs, secretaris 

Prof. dr. G. J. A. Grond, Prof. A. Kruidhof, Prof. dr. J. H. Oort, 
Prof. ir. J. H. G. Schepers, Prof. dr. ir. W. Schermerhoin, 
Prof. dr. J. H. P. Umbgrove. 

Ambtshalve leden : 
Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie 

, Algemene Dienst, Ir. F. Volker. 
l Directeur van de Topografische Dienst, C. A. J. von Frijtag 
! Drabbe. 
/ Chef der Hydrografie, Th. K. Baron van Asbeck. 
, Inspecteur van de Hypotheken en van het Kadaster, W. F. 
1 Stoorvogel. 

Hoofddirecteur van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, 
/ Ir. C. J. TVarners. 

Directeur van de 5e Afdeling van het Koninklijk Meteorologisch 
Instituut, Dr. J. Veldkarnp. 

Mutaties 
Bij K B .  no. 38 dd. 24 mei 1952 werd Prof. dr. ir. F. A. Vening 

Meinesz benoemd tot  voorzitter. 

Tot persoonlijk lid werden benoemd: 
Prof. ir. W. Baarda bij K.B. no. 38 dd. 24 mei 1952; 
Dr. G. van Herk bij K.B. no. 27 dd. 17 dlec. 1952; 
Prof. ir. E. C. W. A .  Geuze bij K.B. no. 127 cltl. 26 juli 1954; 
I r .  G. J. Bruilis bij K.B. rio. 27 clti. 26 juli 1964. 



Op 1 november 1954 werd C. A. J. von Frijtag Drabbe als ambts- 
halve lid opgevolgd cloor J. H. Bramlage door tlieiis beiioemiiig 
tot Directeur vaii cle Topografisclie Dieiist. 

Ir .  F. Volker werd op 1 aiigustils 1055 als Hoofdingenieui- 
Directciir vaii de Rijlrswaterstaat iii tle Directie Algemeiie Dieiist 
ei1 claai~cloor ook als ambtslialve litl x7aii tlc Rijksconimissie opgc- 
vulgd door Dr. ir. J .  vaii Veeii. 

OP 15 jiiiii 1951 overleed Prof. dr. J. H. F. Umbgrove, sedert 
1937 lid vali de Rijlrscommissie. 

VERGADERINGEN 

Iii 1052 \vercl viermaal, iii 1953 tweemaal, in 1954 viermaal en iii 
1955 viermaal vergaderd. Iii deze vergade~iiigeii \verdeli (Ie 
volgende wetelischappelijke medeclcliiigeii gedaan: 

Ir. Th. cle Huas: Oiitwikkeliiig vali eeii nieuwe niethode eii eeii 
iiieiiw instrumciitarium voor het bepaleii vaii de chrononicter- 
correctie door micldel vali radio-tijdseiiicii. 

I r .  W. Laiigeraar: Stabiliteit vali liyperboleiipatroiien vali Iiet 
Decca-systeem voor radio-plaatsbepaliiig. 

Ir. W. Baarda: Vormbepaliiig vali de aarde. 

Ir .  A. maalewijn: Vereffeiiiiig vaii araterpa,siietteii. 

SUBCOMMISSIES 

Tn de loop van de verslagperiode werden verschillende subcom- 
missies iiigesteltl ter behaiideliiig van bepaalde vraagstukkeli. 

1. Subcommissie Geodetische Terminologie 
Iii verband niet liet feit, (lat de cloor het K.I.V.I. ingestelde 

Centrale Taalcommissie voor de Tecliiiiek liaar \verkzaamhedeii 
fiecft beëiiitligcl, terwijl op geodetisch gebied nog slechts de foto- 
grammetrische termiiiologie is oiiderzoclit (normblad N 5001), 
\\.crcl eeii sul)commissie ingesteld ter beliaiideliiig vaii de overige 
geodetisclie terminologie. De subcommissie lieeft reeds een uitge- 
breide woordeiil~jst op Iiet gebied van de \vaarnemiiipsrekeiiiiig 
voltooid. 



2. Subcommissie Reprografie 
Deze subcommissie heeft tot taak het bestuderen van moderne 

reprografische methoden, hulpmiddelen en materialen en het be- 
vorderen van uitwisseling van reprografische er\r:triiig tiisscii tle 
verschillende laiidmeetkundige dieiisten in Nederlaiitl. De subconi- 
missie heeft een werkgroep gevormtl, \vaarin tlc be1:tiigrijltstc laiitl- 
iiieetkuiidige diensteii die reprografisclie belaiig~itelliiig 1icl)beii zi,jii 
vertegenwoordigd. 

3. Subcommissie Standaardbasis 
Door tussenkomst van de Association Interriatioiiale de Géodésie 

lieeft het Finse Geodetisclie Instituut te Helsinki aangeboden ii i  

Nederland een standaardbasis te meten met behulp vaii de appa- 
ratuur van Vaisala. 

De Rijkscommissie Iieeft dit aanbod aanvaard en een subcom- 
missie benoemd die de nodige voorbereidingen zal treffen. Deze 
subcommissie lieeft na een grondig oiiderzoek een terreiii gcvoiideii 
in de Loenermark op de Veluwe, dat geologisch ei1 groiidmecliaiiisch 
zeer geschikt is. De gemeente Apeldoorn Iieeft niet alleon toestem- 
ming verleeiid om op dit terrein de pijlers voor de staiitlaartlbasis 
aar1 te leggen, maar heeft bij de voorbereidingen ook veel liiilp ge- 
boden. De Rijkscommissie is hiervoor de gemeente Apeldoorn veel 
dank verschuldigd. 

Het ligt in de bedoeling de eigenlijke meting in 1957 te doeii 
plaats vinden. 

4. Subcommissie Landmeetkundig Consulent 
Deze subcommissie is ingesteld naar aanleiding van een verzoek 

om advies van de Vereniging van Civiel-Landnieters en Geotletisch 
Ingenieurs iiizake haar voornemen te ijverenvoor het iiistcllen vaii tle 
functie van adviserend geodetisch iiigeiiieur (coiisuleiit) teil dieiisto 
van die overlieidslichamen waar het landmeet,kiiiidig werk niet i i i  

handen van een ingenieur of civiel-landmeter is gesteld. De taak vaii 
de subcommissie is de behoefte aan een landmeetkuiidig coiisulerlt 
te onderzoeken en eventueel een organisatievo~rm te orit\rrerpeii. 

5. Subcommissie Vernieuwing Driehoeksnet 
Deze subcommissie heeft tot taak te onderzoeken in hoeverre en 

hoe het Nederlandse driehoeksnet en de bijhoutliiig tlai~i.\.;i,ii I í i i i i -  

iieii worden gemo(1erriiseerd. 



INTERNATIONALE BETREKKINGEN 

Overeenkomstig haar doelstelling onderhoudt de Rijkscommissie 
voor Geodesie vele betrekkiiigeri met weteiiscliappelijlre orgaiiisa- 
ties iii biiinen- en buitenland. De voornaamste buiteiilaiidse \)e- 
trekkingeil ulordeii hieronder nader beschioveii. 

1. Union GBodBsique et GBophysique Internationale. 
Association Internationale de GBodBsie (U.G.G.I.) 

De voorzitter van de Rijkscommissie Prof. dr. ir. F. A. Veiiiiig 
Meinesz is lid vaii de volgende Groupes spéciaux d'études vaii dc 
Associatioii: 

Groupe no. 1 Problèmes ttiéoriques iiitéressaiit le calcul et  1 ; ~  
compeiisatioii des grandes triangulatioiis eii pre- 
iiaiit ei1 coiisidération la foiine du Géoïde. 

Groupe no. 8 Réduction des observatioiis de la pesariteur en vue 
de leur utilisation dans la formule de Stokes. 

Groupe no. 11 Iilterprétation géophysique des aiiomalies de la 
pesaiiteur. 

Groupe lio. 13 Déterminatioii des mouvements de l'écoice terrestre 
(autres que les marées) par toutes mesures géodé- 
siques possibles effectuées a la surface de la Terre. 

De secretaris Prof. R .  Roelofs is voorzitter van de 

Groupe iio. 4 Etude critique des méthodes de l'astroiiomie géodé- 
sique de position; 
en Algemeen Raporteur vaii de Section 110. 3 Astro- 
iiomie Géodésique. 

Het lid Prof. ir. W. Baarda is lid vaii de volgende studiegroepen 
en permanente commissies: 

Groupe no. 1 Problèmes théoriques intéressant le calcul et la 
compeiisation des grandes triangulatioiis en pie- 
ilailt ei1 coiisidératioii la forine dil Géoïde. 

Groupe lio. 3 Etude des erreurs systématiques des ilivellemeiits 
tle précisioii par les procédés de I'analyse statistique. 



International Commission for European Triarigii- 
lation. 
International Commissioii for European Levelling. 

j 

! Het lid Dr. G. van Herk is vice-voorzitter van de 
l 

Groupe no. 4 Etude critique des inéthodes de l'astroiiomie 
géodésiqiie de position. 

Drie leden, Prof. ir. W. Baarda, Prof. R.  Roelofs eii Prof. dr. ir. 
F. A. Veiling Mcinesz werden afgevaardigd naar I-iet internationale 
congres van de U.G.G.I. da t  in 1954 iii Rome werd geliouden. 

Voor dat  congres werden door de Il~jkscommissie de volgende 
verhalldelingen uitgegeven betreffendo ondcr haar aiispiciën uit- 
gevoerde onderzoekingen: 

W. Baarda: Some remarks on the computatioil aiid adjiistmetit 
of large systems of geodetic triangulation. 

Th. de Haas: A iiew method aild a new instrumeiit for thc deter- 
mination of the chronometer-correctioii by means of ratlio time 
signals. 

I G. van Herk en J. C. de Munck: Observations of mires without 1 refraction disturbances. 
l J. C. de Munck: Recherches sur la déterrniiiation précise tiu 

profil des axes de rotatioii. 
P. Richardiis: A new method of collimation with a tlieodolite. 
R. Roelofs: Determination of latitutie, longitude aild azimutli, 

1951-1953. 
R .  Roelofs: Summary of the work effected by the stiidy group 

iio. 6; Critica1 Study of certain metl-iods of geodetic astroiiomy. 

Naar een vergadering vaii de Intjerr~atonal Commissioii for 
Eiiropean Levelling iii 1955 te Floreiice werden afgevaardigti liet 
lid Prof. ir. TV. Baarda en Ir .  A. Waalewijn. 

2. Société Internationale de Photogranimétrie (S.I.P.) 

Het lid Prof. dr.  ir. W. Schermerhorn is lid van het Hooftlbestuur 
vali de S.I.P. en hoofdredacteur vaii liet officieel orgaan ,,Plioto- 
gramiiietria". Het litl Prof. R. Roelofs is redacteur van dat orgaan. 



Naar het internationale congres vaii tle S.I.P., dat in 1952 in 
Washington plaats vond, werdcri twee leden afgevaardigd, Prof. 
R. Roelofs en Prof. dr. ir. W. Schermerhorn. Bij die gelegenheid 
verschenen van leden der R!jltscomniissie de volgende verliaiidc- 
lingen in hct congresnuriimer van ,,Pliotogrammetria" (VIII, 
1951-1952, 4) 

C. A. J. von Frtltag Drabbe: Some nesr Aspects in Stereoscopic 
Vision. 

R.  Roelofs: Adjustment of Aerial Triaiigulation by the Metliod 
of Least Squares. 

W. Scliermerliorn: Remarlis on the Pennington Proposal for a 
Standard Test of Stereoscopic Plotting Iiistrumeiits. 

3. FBderation Internationale des GBomBtres (F.I.G.) 
Het Internationale Coiigres van de F.I.G. in 1953 te Parijs werd 

bijgewooncl door tle leden Prof. ir. W. Baarcla en Prof A. ICruidhof. 

Aan de vergaderingen van het Comité Permanent van de P.I.G. 
te Weiien in 1954 en te  Florence iii 1955 iiameil drie leden deel: 
Prof. ir. W. Baarda, Prof. A. Kruidhof en Prof. R .  Roelofs. 

Iii de laatstgenoeinde vergadering werden benoemd: 
Prof. It. Roelofs tot Presideiit van de F.I.G. 
Prof. Ir .  W. Baartla tot Secretaris-Geiieraal van de F.I.G. 
Prof. A. Kruitlhof was reeds en bleef Vice-Presiclent van de P.I.G. 

De Rijkscommissie oiitviiig vaii haar lid W. F. Stoorvogel liet 
volgen(1e verslag. 

BIJHOUDINGSDIENST DER RIJKSDRIEHOEKSMETING 

Verslag over de jareii 1952-1955 

I n  de personeelsbezetting It~vamen enkele mutaties vooi.. 
Met i i ipng vali 1 maart 1958 nerd aan ir. G. J. Bruiris eervol 

ontslag verlceiid als gevolg van zijn benoeming tfot lector aan de 
Technische Hogeschool. Hij wercl opgevolgtl door ir. M. Haarsma 
die op 1 mei 1953 i11 dienst trad. Voorts werd in 1053 eervol ontslag 
verleencl aan cle reltenaar A. C. Zijderveld e11 werd de landmeet- 



kuiidig ambtenaar A, D, K. Bloementiaal met iiigaiig vt~ii I iiovcm- 
her 1955 o\rergeplaatst iiaar tle laiitlmeet1;uiitlige tlieiist v ~ i i  lict, 
kaclaster iii 's-Gravciihage. 

Werkzaamheden 
1952 

Door de ploegei1 De Vries ei1 Rloemeiidaal wertleii puiitsbe- - - 
paliligeil eii ceiitreiii~geil uitgevoerd, door de eerste i i i  tiiiddeii- 
Lirnbiirg, door tle tweede vooriianlelijk iil westelijli Dreiite ei1 Iiet 
aanliggeilde gebied vaii Friesland. I n  Zeeuws-\'laaiitlercii, waar tie 
meetploegen Verlioef ei1 Kettlitz waren ingezet, waren zeer veel 
torens verwoest en latfler \veer herbou\rltl. Dc rneest voor (Ie Iiaiirl 
liggeilde methode van herstel van het piiilteil1lt:t \tras Iiier eet1 drie- 
hoeksnet gelegen in eeii ring van 7 primaire punteil, tlie a.ls aaii- 
sliiitiilgspuilt,cn werden gebruikt (Aardenburg, ~~es tkape l l e ,  Alitldcl- 
burg, Kloetirige, Waardc, Riilst ei1 Asseiietlc). ,4ls fase i t i  ht:t ver- 
efferiiiigsvraagstuli werd vollromen aaiisluitiiig a,aii tlezt? piiiiteti 
als voorwaarde gesteld. Het resultaat was zeer bevi.ctligeiitl,~vooral 
ook in de overgaiig naar het omringende gellietl. 

1953 
Deze beide meetploegeri verrichtten aanvulleilde metingeii i i i  het, 

gebied van het driehoeksilet en in Iiet aailsluiiteilde gebied van 
Belgie en Zeeland tot Putte ei1 Bergeil op Zoom. De ploeg De Vries 
mat iii Limburg, de Bommelerwaard en voorrian-ieli,jk in Frieslaiid 
ter assisteritie iii het gebied vaii de ploeg Bloemeiidaal, tlie zelf i i i  

Drente, Friesland ei1 in het bijzonder in Groiiirigeii werkzaam was. 
Reeds werd in dit jaar een aanvang gemaakt met de \wrlieiiiiiiig 

vaii Oost,-Belgisch Limburg en Nederlands Limburg, Iiet gel)ietl 
begrensd door Peer, Nederweert, Klifsberg, Uba,gsberg eii Toiigereri 
Ti1 dit gebied zullen enkele t,usseilpiiiiteii \vordeii bepaald. 

De veiliei~iliiig werd voortgezet ei1 voltooid. Be metiligeil, waar- 
bij vier ploegen werdei1 ingezet, hebben plaat,.: in 13ree, As, Echt, 
Herkeilbosch, Schimmert, Ubagsljerg, Tongeren, Gellik, Veltl- 
u-ezelt, Mechelen (B) en Gruitrode (Oudsberg). 

Het hoofdpunt l e  orde Klifsberg zal biiliieii afziei1l)are tijd ver- 
vallen, omdat het i i l  het gebied van de staatsmijn Beatxix is gelegeil. 



De toren vali Herkenbosch liggend buiteii het mijligebied zal nii 
als tusseiipuiit l e  orde worden bepaald. 

1955 
Voortzettirig vali de metingcn in Limburg en België, met twee 

meetploegen, ter bepaliiig vaii de tusseiipiiriteii Ie orde: Sittlard, 
Echt, Schimniert, Herkeiibosch en enkele punten op Belgiscli 
gebied. 

Daartoe werd dit jaar gemeten op de statioils: Peer (B), Roer- 
moiid, Nederweert, Echt, Sittard en Ubagsbcrg. Gericht werd op 
heliotropen; oiidanks het zonnige weer vorderden de metingen 
slechts langzaam, omdat er voortdurend een zeer dichte nevel hiiig. 

Een tiental zoeklichten (Francis' searchlights) voor primaire 
metingeli op lampen bij daglicht, die iii bestelling wareii, zijn iiiet 
tijdig afgeleverd om iiog in dit meetseizoen clienst te doen. 

Til  april er1 mei werden metingen verrictit op Scliouweii-Duive- 
land, teneinde de grondslag voor de herverkaveling vaii dit eiland 
te controleren en enigszins uit t e  breiden. De controle van een 35- 
tal punten en de bepaling van 10 nieuwe punten wezen uit, dat er 
geen verschuivingen hebben plaats gevonden tengevolge van de 
overstromiiigeii. 

Iii verband met de bepaling van Lelystad werden verkenningen 
uitgevoerd op de l e  orde puilten rondom de voormalige Zuiderzee. 
Later werden nog verkenningen uitgevoertl in het noorden van het 
land o.a. een zeer voorlopige tussen Finsterwolde en Oldenzaal 
daar er plannen bestaan de ruimt,e die hier nog open gebleven is 
tussen het Nederlandse en het Duitse driehoeksnet met enkele 
driehoeken op te vullen. Een besprelcing met Duitse instanties 
heeft plaats gehad, waar besloten werd in 1956 de definitieve ver- 
kenning uit te voeren. 

De Rijkscommissie ontving van haar lid Dr. ir. J. van Veen het 
volgende verslag. 

NAUWKEURIGHEIDSWATERPASSING 

1952 
De metingen voor de  derde tiauwkeurigheidswaterpassing 

werden voortgezet door één meetploeg. 
T>e volgende trajecten werden gemeten: 



Breda. . . . . . . . .  - Strijbeek (Belg. greiis) 
Bladel . . . . . . . .  - Reiisel (Belg. grens) 
Westerhoven . . . . .  - Luyksgestel (Belg. grens) 
Westerhoven . . . . .  - Reuver 
Westerhoveii . . . . .  - Gemeitt 
Numansdorp. . . . . .  - Micltlelliariiis 
Zaamslag . . . . . . .  Nieuw Namen (Cliiige) 
Raar lalid . . . . . . .  - Kapel le 
Hydr. overgang Raarlarid - Zaamslag (1052-1953) 

Tota,al 209 km dubbele waterpassing. 
De nieuwe ondergrondse merken (betoiidrukpaleii systeem De Waal) 
kwamen gereed, t.w. iii: 

Haarlem . . . . . . .  (voet 21.90 m oritlei maaiveld) 
Bodegraveli . . . . . .  (voet 15.50 m onder maaiveld) 
Houten . . . . . . . .  (voet 6.75 ni onder maaiveld) 
Geldermalsen . . . . .  (voet 6.75 m onder maaiveld) 
Vught. . . . . . . . .  (voet 4.-- m oiidc~ maaiveld) 

Door de Geologische Dienst werd bij ellr van deze paleii de groiid- 
slag waarop de paal rust onderzocht, aan de halid van aaii (ie opper- 
vla.kte gebrachte bodemmonsters. 

I n  dit jaar werden de volgende overgarigen gemeten: 

Volkerak . . . . . . .  1575 m 
Haringvliet . . . . . .  1020 m 
Vuile Gat . . . . . . .  625 lm 

De instrumenten werden opgesteld op stellingen van stalen 
steiger, waardoor de lichtstralen 4 à 5 m boven de waterspiegel 
konden blijven. Er  werden aart beide oevers twee iiistriimeriten van 
het type ,,alles vast" opgesteld, waardoor de mogelijkheid ontstond 
correcties aan te  brengen voor de instrumerit-oriregeliiig. Deze 
methode leverde bevredigende resultaten. 

Onder gebruikmaking van een gaszinlrer in de Westerschelde 
werd een hydrostatische waterpassing uitgevoerd tussen Baarlantl 
en De Griete. Nadat met veel moeite de in de biiis aaiiwczige Iiicht 
was verwijderd werd een uitstekend resultaat hereikt. 

De aansluitingen met het net der Relgisalie iiauxvkeuriglieids- 
waterpassing werden met drie uitgel~reid (bij Strijbeek, Reusel en 



LuyGsgestel). Met het Landesvermessungsa.mt Nordrhein-West- 
faleii te Bad Goclesberg eii liet Landesvermessuiigsamt Nieder- 
sacliseii te Haiiiiover werdeii besprekiiigeii gevoerd aangaaiitle 
nieii~ce aaiisliiitiiigeii der Netierlaiidse ei1 Duitse nauwkeuriglieids- 
witterpassiiigeii. 

Het register Limhurg van (le 6e uitgave der N.A.P.-registers 
verscheen iii dit jaar. 

De volgeii(le trajecten werdeii gemeteii: 

Horst . . . . . . . . .  -- Gemert 
Horst . . . . . . . . .  - Reiiver 
Tegelen . . . . . . . .  - Straeleii (Diiitslaii<l) 
Iteiiver . . . . . . . .  - St. Geertriiid 
St. Geertruil. . . . . .  - Akeii (Duitslaii(1) 
Houteii . . . . . . . .  - Nederh. d .  Berg 
St. Pliilipslaii(l . . . . .  - Haamstede (herhaliiigeii likt 

watersnood) 
Vught. . . . . . . . .  - Hilvarenbeelr 
Vught. . . . . . . . .  - Geldermalscri 
Gclderinalscri . . . . .  - Goriiicliem 
Houteii . . . . . . . .  - G~ldernialsen 
Hoiiteii . . . . . . . .  - Hodegraveii 
Ut)rcclit . . . . . . . .  - Amersfooit 
Amersfoort . . . . . .  - Wageriiiigeii 
's-Hertogeiibosch . . . .  -- Schnylr 

Totaal 536 km dubbele waterpassing. Vanaf mei uerd door twee 
ineetploegeii aan de ilaii~vlreiirigheidswaterpassing gewerkt. Dit 
lilas inogelijk doordat iii liet voorjaar twee iiieiiwe iiistrumenteri vaii 
het type Wild NI11 werdeii aarigescliaft. Deze iiistrunienteii vol- 
rlocn goed mits ceii statief wordt gebruikt van zwaarder coiistructie 
clan het staliclaarcl type. 

Op Schoii~veii-Diii~7elaiid werd in verhand met de schade door de 
n ateri;ilood cle metiiig vnii St. Pliilipslaiitl tot IIaamstede lierhaal<l. 

De aaiisliiitiiigeii met Belgir werderi voltooid door metingen te 
Maastricht ei1 Eijsdeil. Met de aaiisluitirigen met Nordrliein-West- 
falen wertt eeii begiii gemaakt hij Vaals en bij Venlo. 



1954 
Gedurende eeil gedeelte vail liet jaar werd door twee meet- 

ploegeii aan de ilauwlreurigheidswaterpa.ssiiig gewcrlct, de rest vaii 
het jaar door één ploeg. Gemcteii wcrdeii de volgeiitle trajecteii: 

Schayclr . . . . . . . .  - Geinert 
Malden . . . . . . . .  - Schaylc 
Wageningen . . . . . .  - Geldermalseil 
Malden . . . . . . . .  - Wellerlooy 
Wellerlooy . . . . . .  - Horst 
Malden . . . . . . . .  - Wagen ingeii 
Malden . . . . . . . .  - Elten 
Nijmegen . . . . . . .  - Wijler 
Den Donk . . . . . . .  -- Bergambacht 
Rergarnbacht . . . . .  - Goiida 
Goiida . . . . . . . .  - Bodegraven 
Gouda . . . . . . . .  I-Iillegersberg 
Aalten . . . . . . . .  - Hemtl<:ii (Di1itsl:~iitl) 
Eibergeti . . . . . . .  -- Weiineweclr(Diiitslaii(l) 
Ensclieile . . . . . . .  - Gronaii (Diiitslantl) 
Weyler . . . . . . . .  - Nutterden (Duitsland) iiiet voltooicl 
Maalbroek . . . . . .  - Elmpt (Duitslalid) 

Totaal 332 km dubbele waterpassing 
De aansluitingen niet Nordrheiri-\Vestfalei1 werdeii voltooit1 bij : 

Maasniel 
Ubbergen 
Aalten 
Eibergeri 
Enschede 

1955 
De werkzaamheden werden voortgezet door één meetploeg. Ge- 

durende korte tijd was een tweede rrieetploeg beschikbaar. 

Te Amster(1am werdeii iii februari metingen uitgevoeril voor tlc 
overbrenging van het N.A.P. van tle dijlrspcilsteeii i i i  tle Nic:iiwc- 
brugsluis naar het nieuwe oildergrondse pei1iiiei.k 01) rle Darn. 

De aailsluitingen rnet Niedersachsen werden gemeteii en (Ie voois- 
lopige gegevens uitgewisseld. 



De volgende trajecten werdeii genieten: 

Hillegersherg. . . . . .  - Mijrisheerenland 
Wagenhorgen . . . . .  - Delfzijl 
Delfzijl . . . . . . . .  - Nieuwe Schaiis (D. -greiis) 
Nieuwe Scliaiis . . . .  - Heiligerlee 
Delfzijl . . . . . . . .  -- Oostpolderzijl 
Zevenaar . . . . . . .  - Aalten 
Zevenaar . . . . . . .  - Velp 
Amersfoort . . . . . .  - hIiii(1erherg 
S(~l l i i~g<~i i  . . . . . . .  - H,issel)erg(D.-greiis) 
Nooi~<lslc.eii . . . . . .  - Coevoi-(lei1 (n.-greiis) 
Oltleiiz,ial . . . . . . .  - Fieiiscloi~ferliaar(D.-gre11s) 
e . . . . .  - TVngeiiiiigeii 

Totaal  " S ! )  lriil diibbele \i-aterpassiiiy. 

I i i j  lier ~ i i i i i t ~ i i ~ r c ~ l l t . i i  I-i111 reli ai1iir;il krill-ei1 i11 lier zilicleii \-ai1 liet 
1 ~ 1 i ~ l  l~leek ,ìtlr ~ - e ~ . ~ ~ ! ~ i l l e ~ i , ! e  h . i l ~ ~ . s l ~ ~ i r f c ~ i i r e ~ i  TV cr,:,c,r \ I . A ~ ~ : I .  HM- 
;i-cl 1.lii vrr. ..~liij~i.<t-l ook hij de 2e primaire n-aterpasing is opge- 
tretleii, iver.tl toch besloteri van juli 11)55 \rrc:er met  (Ie oude metliotlo 
(2  \ixaai.iien~iiigeii per slag) t,e meten. Verscliilleiide trajecten zullen 
ivortleii overgemet,en. Voor het  iiot van dc  Europese wat,erpassing 
(1L.E.U.N.) zijn in Nederland gekozen de  trajectjen Ossendrecht 
Dortirecht - Gouda - Amsterdam, Elten Amersfoort - Am- 
stertlam en Nieuwe Sclians - Hn.rliiigen Wieringen -- Amster- 
(lam. 

\ T ~ ~ ~ i  (Ie vooröitt,t:r, Prof. (Ir. ir. F. A. Vening Meiilesz oiitving de 
Ibijksconimissie het  volgende verslag: 

I n  tie periotle va11 dit  verslag zijn de berekeningen tler zwaarte- 
liiachtsresultateii van  de  slinger~vaarilemi~~gsreizeii met de  onder- 
zeelmteii H r  hls 0.21  en  Hr hls Tijgerliaai der Koiiinklijlie Marine 
i i i  1949 resp. 1'35.1 geheel I->eeiildig<l. Deze resultateil zijn door de 
Geofysisolie Aftleliilg der N.V. Bataafsclie Petroleuin Maatschappij 



voor de invloed der topografie ei1 de daarbij behorende isostatische 
compensatie gecorrigeerd, waarvoor de Rijkscommissie voor Geo- 
desie de Directie dezer Maatschappij oprechte daiik versol~ul(ligd is. 
De verkregen resultaten hebben, in aaiivullirig tot  reeds vroeger 
verzamelde gegeveiis, grote betekeilis voor de oplossing cier geo- 
fysische problemen betreffende de Noord Atlantische Oceaan. De 
reductie der resiiltateri is zowel voor loliale isostatisclie comDeii- 
satie geschied als voor de regionale compeiisai;ie met straleii I t  = 

29,05 km, 58,l km, 116,2 lim, 174,3 lim eii 232,4 km. 
Iii het voorjaai. vali 1055 TT-erdeil 1-ooibereitliiigeii getroffeii voor 

de reetls siiids vele jaren ge\ïreiiste zlr-anrtelirnclitsop~ie~iii~i~ vnii (ie 
Sooi,tlzee. Deze zee is te  oiidiep om tle sliiigei,iiietIiotle aliii boort1 
vaii oii(lerzeehoreii re kiiiuieii rozytisaeii: tie oii~lerzzeboor k;iii 
aldaar niet door onder water p a i i  ~vateilageii bereiken die i.iistig 
geiioeg ziiii. Het lid tier R~jlisco~iiiiiissie T7eiiiiig .\Jriiiesz Iieeft 
dtiarror iii 1951 I-rrgrrfse pogiiigzii ;i:iiigrn-e~id. 

.SiiidsiLien zijli gr .3~-imirrrr t~rr i l le  aiit~r-ikkild. clie i i i  oii~lirptl 
z-a r ~ l ~ t i i t  e e r 1  ~ 8 p l ~ r ~ - ì ~ k ~ e - ~ ~ i i i ~ ~ ~  <i* Lk-hi?a Liu1i:ie:~ ~ ~ - ~ ; r ~ ì i : i  
neergelaren en die door ..remore coritrol" ~iiiiiiir lier schip kiiii~ieri 
~r-orden geiiix-elleerd ei1 afgelezeii. De Directie der S. \ - .  Etiriii~fsclit~ 
Petroleum Maatschappij, die in het bezit is van een dergelijk 
toestel, werd bereid gevonden dit voor de opname der Noortlzee ter 
bescliikkiiig te  stellen. De Koninklijke Mariiie Iiecft ook deze - 
expeditie weder mogelijk gemaakt door vaii 20 juni tot 23 selhem- 
ber 1955, met slechts een paar weken oilcilerbreking voor zomer- 
verlof en dokken, een schip, t.w. Hr  MS Fregat ,,Vos", de Noordzee 
te laten doorliruiseil. 

Onder commaiido van Luit. ter Zee I klasse F. de Blocq van 
Kuffeler hebben officieren, onderofficieren en rriai~schappen met 
grote toewijdiiig het succes der expeditie mogelijk gemaalct, waar- 
voor de Rijkscommissie hun oprechte danli brengt. 

De ~vaariiemingen in 145 statioiis zijii uitgevoerd door Dr. H. J. 
Collette, hoofdassistent aan de afdeling Geofysica van liet Miiie- 
ralogisch Geologisch Instituut der Rijksuiiivc:rsiteit t e  Utrecht, 
voor eiiige dagen bijgestaan door I r .  G. J. Bririi~s van het Geode- 
tisch Iiistituut der Technische Hogeschool ei1 geciiireiltle de gehele 
reis vergezeld door een vertegenwoortliger van de geofysische 
dieiist der B.P.Br., achtereei~volgeiis de liereii M. K .  Hommes, 
H. F. K .  Rosenberg en P. C. Priiis. Oprechte ~erl<eiitelijkIieitl mag 



cie Rijkacommissie uitspreken ten opzichte van de autoriteiten der 
J<oiiiiiklijke Xlariiie, de Directie der N.V. Bataafsche Petroleum 
Maatschappij en de Chef van haar Geofysische Dienst, die deze 
belangrijke expeditie mogelijk maakten. 

De nauwkeurige berekening en reductie dei verkregen gegevens 
en van de plaatsen der geoccupeerde stations is thaiis in volle galig. 
Grote betekenis hebben deze resultaten in de volgende drie richtin- 
gen: voor het probleem der bodemdaliiig van Nederland, voor de 
wijze waarop de geologische striictureil der omringende laiiden in 
tie Noordzee doorlopen en voor de toepassing der vergelijking vaii 
Stokes en der daaruit afgeleide vergelij1;iiig voor de schietloodaf- 
wijking, die toelaat deze laatste uit tle zwaartelrrachtsgegevens tc 
berekenen, zodat hiermede de aaiieei~sluitiilg der driehoeksiletten 
vali de aan de Noordzee gelegen landen tot eeii geodetisch sluiteii(1 
geheel kan worden verkregeii. 

Siiltls zomer 1953 is het slingertoestel voor zwaartekrachts- 
metingeil op zee te leen gegeven aan het Geofysisch Instituut 
(Director: Prof. Dr. Loiiis Slichter) van tle University of California, 
Los Aiigeles Brailcli (U.C.L.A.) te Los Aiigeles, teneinde te be- 
vorderen dat  dit  onderzoek ook aldaar opgevat wordt. Dit is 
inderdaad het geval. Het toestel zal april 1956 in Nederlalid terug 
zijii. 

In  september 1955 werd de door de Cominissie aangekochte 
Askaniagravimeter no. 70 ontvangen. Gedurende de maanden 
oktober en november zijn met dit instrument meerdere proef- 
metingen verricht, waarbij werd onderzocht hoe iilstrumeiit en 
voedingsbron (accumulatoren) moeten worclen behandeld om de 
meest nauwkeurige metingen te verkrijgen. Een bepaling van de 
constante van het instrument kon nog iiiet plaats viiicleii, daar in 
Nederland geen iiau\rrkeurige ijlrbasis aaii\vezig is. Het is de Ite- 
tloeliilg in 1056 een dergelijke ijkhasis aan te leggen. 




