VERSLAG D E R RIJKSCOMMISSIE voor graadmeting en toatel.passii~g aangaande hare zuerkzaamheden gedurende het jaar 1883.
Ingevolge het voorschrift haar verstrekt bij beschikking van den
Minist r van Binnenlandsche Zaken van 14 Mei 1879, lit. M , afdeeling Iiiinsteil e n Wetenschappen. heeft de Rijkscommissie voor g r a a d meting en waterpassing d e eer aangaande hare werkzaaniheden in liet
jaar l883 het volgende t e berichten.
Commis~ie. I n den loop v:tu h e t jaar hadden geen veranderingen
plaats in de samenstelling der commissie, noch ir, die der subcommissiën waarin z i j zich erd deel cl heeft.
Veryade~iizgen. Dc comrni9,cie vergaderde vier malen in den loop
vnn I-iet janr ter beraadslaging over hare aangelegeriliedeii. Een dier
vergaderingen lvertl t e Amsterdam gehouden in liet T r i p ~ e n b u i s ,de
overige te 's Gravvnhnge.

BelrekLiîaqrn mrt óz*.itenlandsche leden aan de 2nfel-nafionolegcodesinche vrreei~iying. Aan h e t ce~itranlh u r r a u der E u r o ~ ~ e e s c l igreadmee
ting te Berlijn werd een verslng gezonden over de werkzaiirtihedeil
der Nederlandsche commissie in 1882. Aai1 de versctiillrnde personen,
die op de in September 1882 t e 's G r a r e n b a g e gtaliouden vergadericg
Jan de permarierite c o m m i ~ s i eder Europeesche graadmetij g aangt)wezeii
aaren om Terslag u i t t e Lrengeu over den stand ei1 de vorcleringeri
van de ~erscliilleride onderdeelen der rnetiiigen, werden de noodige
inliclitingen voor zooverre Nederland betrrft vrrstrekt.
In den loop van October werd t e Rome i e algemeene vergadering
voor de Europeesche graadmeting gehouden oi, welke vergadering d e
Nederliindsclie coiiimissie door twee harer lrden verteg~nwoordi,ndwerd.
Orntieiit het verliaridelde op clip rergadering tiebbeu wrj de eer gehad a a n
I'we Excellentie eeii uitvoerig verslag, dd. 16 Januari jl., tedoen toekomen.
TVerkzaamhedcn der commissie. De werkzaamheden d e r commissie
hebben in 1883 betrekking g e h a d op:
de driehoek-meting;
de lengtebepalingen ;
de nauwkeuriglieidsm~aterpassing;
de berekening der uaterhocigte in h e t Marsdiep.
Driehoeksmrting. Voor de driehceksmeting hebben dit janr geen
werkzaamheden op h e t terrein plaats g e h a d , daar de commissie h e t
wenschelijk oordeelde de nauwkeurig1 eidswaterpnsrii gen eerst tot eeii
einde te brengen alvorens d e nielirigrn , die sedert (!en tlood l a n den
heer Stamkart gestaakt zijn, t e hervatten. Orntrrnt dit o i i d r r \ ~ e r plicbh n de werkzaamtieden der commissie zich bepaald tot het nader onder-
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zoeken van de door den lieer Starnkart gedane metingen en het ont.
werpen van eeu plan voor de voortzetting daarvati.
Letz.qteblyalin,geeiz. Door gebrek aan geschikte herekenaars kon de
coinrriiasie de herleidirig der waiiriie~iiingeiiiii 1880 en 1881. vcllbriicht ter
bep~liiigvan het len,gteverscliil Leiden-Greeiimicli niet zelve ter hand
nenien, maar werd deze arbeid overgelateii aar1 oiis rnediali I fl. G. Van
de Saiide Bilkhuyzeii en het personeel van de sterreiiwacitt te Leirlen.
Zoo ver rle gewone werkznarriiietieri der sterreuwaclit zulks toelieten,
wertlen die berekeriiiigeri aldai~rverricht, eri binnen enkele welien zuilen
zij grlierl zijn ten eiiicle gebraclit.
Het plan om in het afgeluoperi jaar de lengtebepling Parijs-Leideii
t e voliirengen, kon duor vt~liinderiiig vaii cle zijde der IIrai~sclie
sterreriliuridigeir geeii voortgnrig liebben. 'L'eri gevulne vaii nadere
bes~!relririgeii inet der1 heer f'erriar , chef vaii den iiiilit~lireii gcographisclien dienst te 1'ai.ijs , zullen tle waai.nenldiigeriiiu in (Ie niiiariden
Uei , Juni ei1 J u l i volbraclit wcjrcleu , ei1 x e l voor tle helft (1,)or den
cornmat\c!ant Ijassut , voor de aiidere helft, door den heer H. G. Varida
Sande Bakhuyzeu.
~ u 7 o R ~ u r i y h e i d s ~ 1 ~ a t e ~ p / 1Kadat
s s i n ~ . Liet net der waterpassing in
de zuidelijlie en westrlijke provinciën voltooid \tras , was liet nootlig
d i t ook uit te breiclen cver tle rioordelijke deelen van 011s Iniid. \Vel
Tvas ree,ls in 1873 ei1 1876 eei~ewat- rliassiiig vali hnisterdani iinar
Dereritei., Assen en \Vi~iscliot,enriaar Nieuwe Echaiis , tilt aarisluitilig
aai1 tie Duitsclie nrat~rpassingeri, vol i~raclit, rnaiir liiertloor was iii
Groriiiigeii sleclits eeii geriii;. aurital Iioogteii bepaal I , terwijl iii Friesliiiid
geen eiikrl riierk in cio n : ~ ~ w k e u r ~ g l i r i t l s n ~ a t r r ~ ~was
a s ~opgeriornen.
ing
Om dit: aarisluitirig vaii de uoordelijke 1)rovinciGn te verhrijgeii , werd
besloteii niet eenvouilig uit te g;iiLii var1 tle reetls vroeger I~epnalde
lioogten der merkeii iii Zwolle of lIep1ie1, riiaiir ter verkrijqiiig van
grootere nuuwlteuriglieid eerie lijn te \vaterpas<t:ri vnii Utrecht over
Amersfoort , Nijkerk, tiarderwijk , E l l ~ u r geu Iiiiriipen iiailr Geiieiriuiden
ei1 deze op twee puriteii door zijtaklier1 te rcrbiiiileii ri,iet (Ie vroegere
waterl)assing naiiielijk te Zwolle en te JIeppel. Op die wijze werden
de lioogten~e,tixigeniii Fries\aricl en Groriiiigeii door twee verscliilleiide,
(loch onderling verbo~deulijneii in verbalid grliraclit [net tle lioogtei11 Arristerdaiii eri teveiis de hoogte Iitli)aald van een aantal
merken eii peilsclialeri Ia!ig4 de kust var1 de Zui.;erzee.
Vaii Genemuiileii uit zoutleii (ie te waterpasse11 lijiieii verder loopen
vaii Leriiriier, Sneek en Leeuwarclen iiaar Grorii!igvri ei1 raii daar
terug liaar het vroeger opgenometi lioogteirierk te A s x n , terwijl w i l
uit die lioof,ii~jnzijt~kltenwerderi o i i t w o r l ~ e t ~ ~1,ernirier
an
naar Stavoreii,
van Leeu\rarden iiaiir Harlirigeii , ran Uuiteiipo--t uaar Hulwerd, vaii
Grijpkerk naar Zi~utkarnpen var1 Groiiiiige~iover Wiiischoteu naar
eeii punt aai1 dei] L)uilnrcl.
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uitvoering viin dit ontwerp werd i11 het voorjaar van 1883 door
den heer Lely de lijn Utrectit , Aiiiersfoort , lilburg, I<anipeii , Gene-
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muiden , Vollenhoveii , Leinmer , Leeuwarder. , Groningen, Assen met
den zijtak Groningen Wirisclioten verkend exi daarna in dit traject
de mrrken gesteld.
Onze hoop om iii het jaar 1853 de materpassitig langs die geheele
lijri te voltooien , kon echter niet tot verwezenlijking komen. Konden
wij toch iu 1882 beschiklien over een persoueel vali jonge ingeriieurs
en stiiileiiten der Polyteclinisrhe sctiool, voldoende orn een viertal
ploegen te vormen, in I-iet afgeloopeii jn:ir konden wij door gemis
aan krachten slechts een tweetal ploegen aan het werk stellen ; door
guustige weersgrsteldheid en grooten ijver en toemij ling van hen die
aan de waterpassing deeliiameu , is echter een zeer groot gedeelte van
de voorgesteltle t;~:ik uitgei-oei-cl, riarneli.jk (Ie watcrpa.ssing van de
hoof'dliju Utrecht, Amrrsfoort , Hardei.\xijk , I<ainpeii , Geiieinuiden,
Leti~nier, Sneek, Leeuwarden en de zijtaickeri naar Z\vo!le eii Aleppel,
iri liet geheel 23%kilometers. L)e eerst,e ploeg was hiermede bezig var1
17 Juli tot 29 Septesliber, de andere van %O Juli tot 15 Septe~nber.
Dirarenboven werd in het voorjaar nog volliraclit eene tweede waterpassing iri beiile richtingen va11 Al;imit;~rnaar Helder, daar de verschilleii t~isschende heen en terug gaande waterpassing van dit traject
i11 1882 te groot waren. In het geheel werden dus in het jaar 1883
280 kilometers gewaterpast.
Dz lierleiditig vati al. de in 1833 volbraclite waarnemingen en van
liet trtijact All;inaur, Enkhuizen dat iu 1882 was gewaterpast, zijn
voltooid.
Het is hieruit gel~leltend a t , hoewel vali de merlien te Amersfoort,
, afgeleid uit het g3miil2elde der beide waterpassingen
Zwolle , 3Ie;~pel
iu het afgeloopen jaar, slechts geringe afwijkingen vertoonen van de
lioogte dierzelble merlieri in de jaren 1873 en I876 bepaald, toch
tusschen de t,wee waterpsssiiigen in tegzrigestelde riclitiiigen in het
jnar 188:3 volbracht verschillen bestaan , die, meermalen in riclitiugen
Noord-Zuid voorkomende, het raadzaam inakeri om de waterpassing van
euhele deelen van het t'raject in dit jaar te herhalen.
Iu het vorig jazr werden gedrukt:
l". Uitkomsten van cle in 1832 uitgevoerde nau1171reurigheidswaterpassing Iste gedeelte XXI Amsterdam, Zwjjndrecht; X X I I , Rijdwijk,
Hoek vaii Holland, Overschie.
2". Uitkomsten van de in 1852 uitgevoerde nnumlieuri~heitlswaterpassing 211e gedeelte XXIII Haarlem , Helder; XXIV Alkmaar E n k huizen.
3". Peilschalea en erkenm merken in de lijnaii AmsterJam , Zwijndrecht , Rijjwijli , Hoek van Holland , Overscliie , opgenomen in de
nauwkeurigiieidswaterpassing van 1882.
4'. Peilsclialen en verlrenmvrlien in de lijnen IIanrlem , EIelrler ,
Alkinaar, Erikhuizen , opgenomen iii de nau\vlieurigheitlswatery~asaing
. van 1882.

De drie eerste publicaties zijn aan belangstellenden toegezonden,
terwijl de 4,ie ublicatie ter verzendiiig gereed ligt.
Maarmate
de w:,terpassin,n
in de iialiuripe Rijken verder uitbreiden, worden ten gevolge vati de aai,sluitiiig vaii 01:s net aan dat
van andere landen, meer en meer gegevens verkregen ter bepaling
van het lioo~teverschil t u s i c h ~ i ide geniitldelde oppervlakte van de
zee op verscliilleri~le kust1,iaiitsen en langs onze kusten , en in c!e
eerste pliiat,~rnet de gptiiid,lrlile hoogte van lirt IJ voor Amsterdam,
toen dit nog in vrije gemeensctiap m r t cle Zuiderzee stond, d:iar deze
laatste hoogte uit waarnemingen van ruiin aiiderlialve eeuw met zorg
v?rgrlekeri is, met vaste irierken i n versctiillende bruggen en sluizen te
Amsterdam.
Tot n u toe werden voor die hoogte de opgaven gebruikt in vroegere
jaren door ons medelid Stamkart brpsaltl , ~ e w i j z i g dnaai de uitkomsten
der waterpassingen in 1875 t e Anisterdam vol1,racht.
Het is echter wenschelijk (lat dit fiindnmeiiteele lioogteverschil tusscheri het Lij ons t e lande gebruik..lijk Aiiisterc a m ~ c hpeil en (Ie gemiddelde oppervlakte drr zet: opnieuw riauwkeuriger wordt afgeleid,
zoo niogelijk met gebruikmaking vaii a l de hoogten der waterstanden
sedert het jaar 1701 te Amsterti:xm nraargeriorneri.
Ten eiiic!e te bepalen op welke svijze deze omslachtige arbeid het
beste lian u-orden verricht, is voorloopig een aanvang gemriakt met
de bereke~iingeiider waterstanden voor Anisterdam in de laatste jaren
v6ór de a f s l u ~ t i ~van
~ g Iiet IJ.
Evenala in vorige jaren was de zorg voor denauwkeurigheiclswaterpassing toevertrouwd aan onze mede let lei^ Vnii Diesrii en Van de
Sande Bakliuyzen , terwi.jl tot het eintle vaii Aupustus de Ineer oriiniddellijke leiding bij de wiiarnemingen en I~rrekeiiingen was opgedragen aan den heer ii~genie~ir
C. Lely. ['aar echter tot onsleeLiwezen
de h ~ e rLely ons 1 Septenil~er 11eeSt verlaten wegens het aanvaarden
emer betrekking van ingeriiriir bij Iiet w;iterschap van de Schipbeek,
heeft de heer Viin de S:~:ide Bakhuyzen zi.jrie taak opget.-t.
De voorloopige oef~uiugen en beiekr!iir!~~~n
hadrleii plaats aan de
sterreiiwncht te Leidei] , waar liet archief e ~ iie
i instrurneriten der waterpassing in goeden staat worden bewaard.
Berekenin7 der zoatrrhooyte in h r t J4arslJi~p. In het afgeloopen jaar
werd besloten deze berekeriing rcit,rl~iopipte staken en ze eerst later
op andere w!;ze weilrrom op te ratten. Ten gevolge van dit besluit
zijn iri 1883 a1ler.11 de waterhoogten gedurende de maand J u l i 1882
waargenomen , berekend.
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Da Xzjkscomr~~issie
voor graadmeting
en zcaterpassi~zg,
C H . M. S C H O L S , Secretaris.

