
VERSLAG DER RIJKS-CO~IMISSIE zool. grandnzeibg en watria- 
jjassing, anyaande h a ~ e  werkzaamheden gedlcrezde het jaal* 1885. 

Ingevolge het voorschrift, haar verstrekt bij beschikking van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken van l 4  Mei 1879, lit. M., afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen, heeft de Rijks-Commissie voor graadmeting 
en waterpassing de eer aangaande hare werkzaamheden in het jaar 
1885, het volgende te berichterl. 

Commissie. In den loop van het jaar hadden geen veranderingen 
plaats in de samenstelling der Commissie, noch in die der sub-com 
missien waarin zij zich verdeeld heeft. 

Ve~gaderingen. De commissie vergaderde vier malec in den loop van 
het jaar ter beraadslaging over hare aangelegen5eden. Een der verga- 
deringen werd te Leiden op de Sterrenwacht, een te Amsterdam op het 
Trippenhuis en de twee overige te 's Gravenhage gehouden. 

Betrekkiqefi met juitenlandsche leden van de internationale geodesische 
vereeniging. Bij circulaire van 9 Juc i  werden door ons aan de voor- - zitters der verschillende graadmetirigs-commissiën inliciitingen gevraagd 
omtrent de bij hen bestaande voorschriften betreffende de beveiliging 
van de merken der driehoeksmeting en der nauwkeurigheidswaterpas- 
sing. Van de daarop ingekomen antwoorden hebben wij bij schrijven 
van- 29 October no. 272 aan Uwe Excellentie mededeeling gedaan. 

Door het niet plaats hebben van de vergadering van de Permanente 
Commissie voor de EuropeescheGraadmeting in 1884, en het daarom 
niet verschijnen van een General-Bericht in dat jaar,  was er geen 
aanleiding om , evenals vorige jaren , een veralag van onze werkzaam- 
heden aan het Centraal Bureau te zenden. 

Werkzaamheden der Cov~missie. De werkzaamheden der Commissie 
hebben in 1885 betrekking gehad op : 

de driehoeksmeting, 
de lengte en breedtebepaling , 
en de nauwkeurigheids-water.passing. 



Aaii de berekenirig der waterhoogten koii , ten gevolge van de andere 
bezigheden , dit jaar niets gedaaii worden. 

Uriehoeksnzeting. Aan de voorbereiding van de driehoeksmeting kon 
dit jaar niets gedaan worden. De werkzaamheden der Commissie moesten, 
wat dit gedeelte harer taak betreft, zich beperken tot de verkenning 
l a n g s d e  costelijke grens,  ten dienste van de aansluiting van de Pruis- 
sische driehoeksmeting. 

Met deze verkenning, die in het vorige jaar wegens de late ont- 
vangst van de machtiging daartoe, tot dit jaar moest warden uitge- 
steld , mqest reeds in het voorjaar begonnen worden, omdat de metingen 
van Pruissische zijde met l0 Mei zouden aanvangen. Door het lid 
Oudemans , bijgestaan door den ingenieur H. J. Heuvelink, werd daarom , 
gedurende de maand April,  de verkenning in h'et noordeii van de 
provincie Groningen uitgevoerd , ten gevolge waarvan de punten Horn- 
huizen , Uithuizermeden en Finsterwolde als aansluitingspunten werden 
aarigewezen. Op die punten,  alsmede op het punt Holwierde, dat als  
secundair punt zoowel van Nederlandsche als van Pruissieche zijde zou 
bepaald worden , werden de noodige inrichtingen aangebracht voor het 
stelleii der heliotropen. 

In de iriaarden J u l i ,  Augustus en een gedeelte van de maand Sep- 
teni!~er meril deze verkenning voortgezet door het lid Schols , eveneens 
onder medewerking van den ingenieur Heuvelink. Aansluitende aan 
boveugenoemd punt Finsterwolde , werd in de eerste plaats het zuidelijk 
gedeelte van dr provincie Groningen en het oostelijk gedeelte van de 
proviiicie Drenthe onderzocht. De eigenaardige terrein-omstandigheden 
die zich aldaar voordeden, de aanwezigheid van den Hondsrug in een 
overigens vlak terrein met weinig hooge torens, het sterk begroeid 
zijn van het zuidelijk gedeelte van de provincie Groningen en het  
daaraan aansluitende gedeelte van Pruissen, alsmede de slechte com- 
municatiemiddelen daar ter plaatse, maakten het onderzoek zeer moeielijk 
en tijdrowend , zoodat de geheele maand Jul i  daaraan moest besteed 
worden. 

!n het begin van Augustus, toen dit onderzoek was afgeloopen, kwam 
de majoor Morsbach , die met de metingen van Pruissische zijde belast 
was ,  iii Groningen om de noodige maatregelen t e  nemen voor het 
stellen der heliotropen op de boven reeds genoemde punten,  om daarna 
met de metingen in Pilsum een aanvang te maken. Van die gelrgen- 
heid werd gebruik gemaakt om in overleg met hem liet net voor de 
aansluiting in het pas verkende gedeelte vast te. stellen, zooals hier- 
onder zal worden aangegesen. 

Het verdere gedeelte der verkenning g ing veel voorspoediger. De 
oostelijke. greiis van ons land zooveel mogelijk volgende, werd de ver- 
kenriirig geregeld voortgezet tot in liet zuiden van Limburg, alwaar 
zij in liet begin van September ten einde gebracht werd. 

Na afloop der verkenning konden de uiterste punten van de Neder- 
landsclie drie11oi:ksmetiug aan de oostelijke grens als volgt worden 



vastgesteld , beginnende in he t  noorden: Hornhuizen, Uitliuizermeden , 
Finsterwolde, Gieten , Sleen , Uelsen (op Pruissisch grondgebied), 01- 
denzaal ,  Winterswijk,  Het tenheuvel ,  Nijmegen , M i l ,  V e n r a y ,  Roer- 
mond e n  Ubagsberg. De drie eerstgenoeinde punten zullen direct ver- 
bonden worden met J e  Pruissische punten Borkum,  Pi lsum, Leer en 
Windberg.  Bij de lijn Finsterwolde- Windberg zal de directe aansluitiiig 
eindigen om bij Uelsen wederom hervat t e  worJen. D e  zeshoek g e j  
vormd door d e  punten Sleen , Gieten en Finsterwolde op Nelerlaiidsch- 
en W i n d b e r g ,  Hesepe en Uelsen op Pruissi;ch grondgebied,  die bij 
de directe aansluiiing open blijft ,  zal nader worden aangevulil door 
de punten Oristwedde, Ter  Apel en Nieuw Schooneteek als  secundaire 

unten , zoowel van Nederlandache als  van Pruissische zij i e  t e  bepalen. 
g e  directe aaiisluiting bij Uelsen hervattende, zal dit  p u n t  en he t  
p u n t  Oldenzaal verbonden worden aan de Pruissische punten Hesepe 
en Bentheiin. Over de verdere, aansluiting n a r  he t  zuiden kon n o g  
niets definitief worden vastgesteld, omdat de verkenning van Pruissi- 
sche zijde, ten zuiden van Bentheim, nog  niet was afgeloopeii. 

Bij de bovenstaande verkenning moest behalve op de aansluiting 
aan  Pruissen natuurlijk gelet  worden op de mogelijkheid van de voort- 
zetting naar het  westen. Als tweede reeks vau punten werd daarom 
voorloopig aangenomeri : Groningen,  Smilde, Ruinen,  Lemelerberg , 
Zutphen ,  Iinbosoh, Rhenen,  's Hertogenbosch , Helmond, Nederu-eert , 
Lommel en Peer , de beide laatste op Belgisch grondgabied. In l13everre 
deze punten definitief kunnen  worden vastgesteltl , zal eerst kunnen 
blijken n a  d e  verdere verkenning, in den loop van 1856 t e  ondernemen. 

O m t r e n t d e  metingen van Pruissische zijrle dienen wij hier  och te  
vermelden, dat  de metingeri op de punten Borkrim, Pilsum en Leer. 
in het  afgeloopen jaar hebben plaats ge l iad ,  terwijl die in Windberg,  
voor zooverre betreft de verbinding met d e  Nelerlandsche punten in 
1886 zullen worden uitgevoerd. De meting21i in Heaepe zgri reeds iii 
een vorig jaar ten uitvoer gebracht.  

Lengtc- ew breedtebepaling. 

Ooor het lid Oudemans werd i n  d e  maand J u l i  de horizont al^ 
afstand bepaald tusschen den appel van den Dom en h ~ t  midden van 
den pilaar van het  Univcrseel Instrument  van Repsold in d e  meTidi- 
aanzaal der Sterrenwacht t e  Utrecht ,  ten einde u i t  de met dit instru- 
ment  herhaalde malen bepaalde breedte der Sterrenwacht ,  de tireedte 
van den Dom t e  Utrecht te  kunnen afleiden. 

Gedurende het afgeloopen jaar zijn de w a ~ r n e m i n g e n  door ons mede- 
lid Van  d e  Sande Bakhugzen in 1884 volbracht voor d e  lengte-bepa- 
l i n g  trisschen de Sterrenwacht te  Leicirn en he t  observatoriiim van 
h e t  Dépòt de la  Guerre  te Parijs (Parc &lontsouris) voor een zeer groot 
deel herleid; ook t e  Parijs is met  de berekening der waariiemii~gen 
van den heer Bassot ijverig voortgang g e m a a k t ,  zoodst in een of twee 
maanden het  geliep1 za1 gereed zijri. 



iVuuwkeurighei(Zs-laatelpassi-. 
Zooals iii het voorgaande verslag werd medegedeeld, was het bij 

de herleiding der waarnemingen van het jaar 1884 gebleken, dat op 
enkele !ijnen nog eene herhalitig der waterpassingen noodig was om 
de gewenschte nauwkeurigheid te bereiken, eu wel op het traject Hom- 
merts-Sceek , Rauwerd-Leeuwarden , Franeker-3Il1arsum, Scheemda- 
Nieuwolda en Oterdum-Delfzijl ; in de maand April 1885 werden deze 
herhalings-waterpassingen over eene lengte van 42,5 kilometer uit- 

voerd en tot een goed einde gebracht. gew; 
11 hadden ons voorgesteld in den zomsr van 1885 eene waterpassing 

te volbrengen van het hoofJmerk te Putten in Noord Brabant, ont~iid- 
dellijk aan de Belgische grens, door een deel van Belgie naar Staats- 
Vlaanderen en verder naar Oatende, ten einde eezie goede aansluiting 
t e  verkrijgen tusschen het Amsterdamsche en het Oustendesche peil, 
en de hoogte te  bepalen van het nulpunt der zelfregietreerende peil- 
schaal aan de Wielingen. 

Ten einde aan dat plan uitvoering te geven, heeft ons medelidvan 
de Sande Bakhuyzen in de maanden Maart en April die lijn verkend, 
en in het bijzonder opgenomen in welke punten de overgang over de 
Schelde kom volbracht worden. Bij die waterpassing over de rivier, 
welke tusschen Lillo en Liefkenshoek, in cle richting van de gepro- 
jecteerde lijn, eene breedte van 1000 meter heeft, kunnen aanzienlijke 
fouten voorkomen, en om den invloed hiervan gedeeltelijk te leeren 
kennen en op te heffen, werd besloteu op een tweede meer zuidelijk 
gelegen punt ,  tusschen de forten Philippe en St. Marie, eene tweede 
waterpassing over de rivier te volbrengen, en beide rivierovergangen 
door waterpassingen langs de Schelde-oevers aan elkander te verbinden. 

Kadere besprekingen van dit geheele plan met den chef du Bureau 
cartographique militaire in Belgie, deli m ~ j o o r  Hennequin, leidden tot 
eene kleine wijziging. Men stelde er namelijk van Belgische zijde prijs 
op om ook mede te werken aan de aansluiting van het Hollandsche 
en Belgische peil, en wilde daartoe de waterpassing volbrengen van 
Ostende tot IIeyst ; hierop werd besloten dat wij met onze waterpas- 
sing te Heyst zouden eindigen. 

Aan de Belgische Regeering werden nu de noodige vergunningen 
gevraagd voor het stelle11 der merker] en het verrichten der waarne- 
iningen op Belgisch grondgebierl en tevens werd onderzocht, op welke 
w i j ~ e  en met welke iristrumenten de waarnemingen over de rivier het 
Lest zouden geschieden. 

Nadat een eii ander gereed was ,  werd met een tweetal ploegen , 
gevormd uit ingenieurs ei1 studetiten aan de Polytechnische School , 
in de maand J u l i ,  op Hollanrlsch terrein, een aauvalig gemaakt met 
de werkzaamheden, welke, nadat de Regeerhg van België daartoe 
hare toestemming had gegeven,  in dat Rijk werden voortgezet. 

In het begin van Septem'ser werden de beide ririerovergangeii tus- 
schen dc f'irteii Lillo en I,iefl<~iishoek en Philippe en St. Marie, onder 



toezicht van 011s medelid Van de Sande Bakhuyzen, naar wensch vol- 
bracht, en op het eind van September het geheele terreinwerk was 
voltooid. 

Wij mochten bij deze werkzaamheden ruimschoots da medewerking 
van de Belgische autoriteiten ondervinden, in het bijzonder op de 
genoemde forten , terwijl kapitein De Necker , die in 1886 de water- 
passing van Ostende naar Heyst zal volbrengen, zoowel bij den 
rivierovergang als later bij- de gewone waterpassing een paar dagen 
aanwezig wiis, ten einde van onze wijze van werken kennis te nemen. 

Het geherle traject van Putten naar Heyst is 152,5 kilometer lang, 
zoodat, met inbegrip van de bovengenoemde 42,5 kilometer in het 
noorden, in den zomer van 1833, 195 kilometers dubbel zijn ge- 
waterpast. 

De herleiding van de waarnemingen is voltooid, en het is gebleken 
dat de waterpassing als goed geslaagd mag worden beschouwd, daar 
de uitkomsten der twee waterpassingen in tegengestelde richting tus- 
schen de beide eindpunten slechts een verschil van 16 millimeters op- 
leveren. De kring van ruim 20 kilometers, welke de beide rivierover- 
g a y e n  insluit, levert een sluitingsfout van slechts 1,8 millimeter op. 
Indien dus in 1886 door Belgische officieren de lijn Ostende-Heyst 
za1 zijn gewaterpast, zal eene goode aansluiting tusachen de beide 
peilen verkregen zijn. 

In het vorig jaar werden gedrukt: 
Uitkomsten van de in het tweede gedeelte van 1883 en in 1884 

uitgevoerde Nauwkeurigheidswaterpassing , XXVlI , Huis de Noorden- 
Leeuwarden ; XXVIlI , de Lemmer-Stavoren ; XXIX, Leeuwarden- 
Harlingen ; XXX , Leeu warden-Groningen ; XXXI, Buitenpost-Holwerd ; 
XXXII, Grijpskerk-Zoutkamp ; XXXIII , Groningen-Winschoten ; 
XXSIV, Schremda-Delfzijl ; XXXV, Nieuwe Schans-Statenzijl ; XXXVI, 
Groniugen-Assen. Door deze waterpassingen en andere uit vorige 
jaren werden de sluitingen verkregen van twee kringen, een vaq 
Meppel over de Lemmer, Leeuwarden, Groningen en Aseen, met een 
omtrek van 232 kilometers en eene sluitingsfout van 2 millimeters ; 
de tweede van Assen over Winschoten en Groningen, met een omtrek 
van 108 kilometers en eene sluitingsfout van 7 millimeters. Verder 
werden uitgegeven eene lijst van Peilschalen en Verkenmerken in de 
lijnen Utrecht-Zwolle , Wezep-Meppel en Huis de Noorden-Sneek , 
opgenomen in de Nauwkeurigheidswaterpassing van 1883, en een 
tweede ldst van Peilschalen en Verkenmerken in de lijnen de Lemmer- 
Stavoren , Harlingen- Winschoten , Grijpskerk-Zoutkamp , Buitenpost- 
Holwerd, Scheemda-Delfzijl en Statenzijl , opgenomen in de Nauw- 
keurigheidswaterpassing van 1884. Deze verschillende stukken werden 
op de gebruikelijke wijze verspreid. 

Ten gevolge van de door Uwe Excellentie aan de verschillende 
. besturen toegezonden aanschrijving betreffende het toezicht op en de 

t~ewiiriiig van de ncrkeii, werd bericht ontvangen dat een merk was 
~c.i.loreii gt'g.~:ui tloor liet afbreken vuil een tolliuis waarin het was 



6 
w 

gesteId , terwijl een ander merk, hetgeen door de verbouwing van de 
kerk te Venlo onder een laag pleisterwerk bedekt was,  weder is 
blootgelegd. 

Evenals in vorige jareo was de zorg voor de nauwkeurigbeids- 
waterpassing toevertrouwd aan onze medeleden Van Diesen en Van de 
Sande Bakhuyzen , terwijl laatstgenoemde zich met de meer onmid- 
dellijke leiding van de waarnemingen en berekeningen belastte. 

De voorloopige oefeningen en al de herleidingen hadden plaats op 
de Sterrenwacht te Leiden. waar tevens het archief en de instrumenten 
der waterpassing in goede 'orde bewaard worden. . 

De Rvks-Commissie voor Graadmeting en Waterpassi?tg, 

H. G. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Yoorzitte~*. 
CH. M. SCHOLS , Secretaris. 




