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Vergadering
TEN

gehouden

B'/,

op den

14e Juli 1879 's

URE ,IN HET LOKAAL DER

DE STER IN HET

avonds

LOGE,

OoSTEN.

Tegenwoordig zijn de Heeren Ermeling, van Dijk, Schahj
en de Gelder leden van het bestuur, voorts de Heeren van Lakerveld, Muller, van Bosse, Groothofl', Triebart en Scheuer.
1.

2. De President opent de vergadering en doet de notulen
voorlezen van die van 16 October 1878; niemand verlangt daaromtrent het woord, zoodat zij difinitief worden vastgesteld.

3. De President deelt aan de vergadering mede dat de Secretaris
dezer afdecling E. B. Kielstra wegens vertrek van deze plaats
zijne functie, sedert de oprigting dezer Afdeeling door hem vervuld,
heeft moeten nederlcggen en dat de penningmeester J. Schabj na 2
jaar in die betrekking werkzaam te zijn geweest, opgrond zijner
drukke ambtsbezigheden, met meer voor deze waardigheid wenscht
in aanmerking te komen.
Op voorstel van den President betuigt de vergadering, bij algemeene stemmen, beide heeren haren dank, voor de aan de afdeeling bewezen diensten.

te Batavia het 2de en 3 de deel van de

//Observations made at
//the magnetical and meteorological observatory at Batavia" werden
ontvangen.

6. De President stelt naar aanleiding van een schrijven van
het lid Hofland voor de regenwaarnemingen door de zorgen van
het meteorologisch observatorium op de voornaamste plaatsen in
Nederlandsch Indië gedaan en periodiek openbaar gemaakt, in één
voor den Ingenieur doelmatig kader, waarvan hij de inrichting
beschrijft, samen te vatten en telken jare aan ons Tijdschrift

toe te voegen.

Deze opgaven zullen hoofdzakelijk met het oog op de waterbehoefte der rijstkultuur moeten worden verzameld, en bij voldoende uitbreiding en voortzetting zeker een vermogend hulpmiddel bij de beoordeeling van vraagstukken van irrigatie geven.
Hierbij toch zal men vaak tevreden moet zijn eenvoudig te
gemoct te komen aan de onregelmatigheid van den regenmoesson.
Als basis zal worden aangenomen dat eene kunstmatige bevloeiïng met gemiddeld 1 liter water per bouw en per secunde
voor de rijstcultuur ruim voldoende mag worden genoemd.
Wordt besloten deze opgaven in het tijdschrift op te nemen en
daarbij dan tevens voor Batavia eenige aanteekeningen betreffende
den winddruk te voegen.

7.

Sedert de vorige vergadering zijn de volgende verhandebngen

en vertalingen binnen

4. Vervolgens worden, het algemeen verslag der werkzaamheden der afdeeling van 1 April 1878 tot 1 April 1879 (Bijlage 1)
met de daarbij behoorende rekening en verantwoording op laatstgenoemden datum van den penningmeester (Bijlage 2) benevens
de Balans van den staat der lasten en baten (Bijlage 3) en een
overzigt van den stand der fondsen (Bijlage 4) door den waarnemend Secretaris voorgelezen.
Eene ledenbjst is aan het verslag toegevoegd.

5. De President deelt mede dat sedert de vorige vergadering,
behalve de gewone door verschillende wetenschappehjke vereenigingen en genootschappen, voor de bibliotheek onzer afdeeling ingezonden tijdschriften, van den Directeur van het observatorium

gekomen:

Van den Directeur van Burgeriijke Openbare werken bij missive
dd. 4 Maart 1879 //Beschrijving van de fundeering van eene
//loskraan aan het Havenhoofd te Samarang, met 2 platen, door
het Lid M. J. van Bosse.
Van het Lid H. Vrendenberg bij zijne particuliere brieven van
18 Augustus 1878 en 20 Maart 1879 aan onzen penningmeester
//Verhandeling over waterwegen en waterleidingen."
Van het Lid M. Hofland bij schrijven dd. 16 Februari 1879
eene vertaling //Invloed der bosschen op het regime der rivieren.
Uittreksel int Surell: Torrents des Hautes Alpes."
Door het Bestuur zal nader over de opname van deze stukken
in het Tijdschrift 1879-80 dat in 't laatst van dit jaar zal verschijnen, worden besbst.
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De President bespreekt in het kort een in den geest van
den onlangs in Frankrijk uitgevonden éénmans baromoteur door
hem ontworpen trapwerktuig geschikt voor een 3 of 4 tal personen, en bestemd om bij de nieuwe kampementen in Indië, tot
drijving van Gould pompen ter opvoering van belangrijke hoeveelheden bad-, wasch- en drinkwater te worden benut. Door dit
werktuig wordt eene 3 maal voordeeliger aanwending van lichamelijke kracht verkregen dan door toepassing van een eenvoudigen
zwengel, die daarenboven nog het nadeel heeft bij den inlander
weinig gewild te zijn, terwijl het trapwerktuig hem, als uitmuntend looper zeker bijzonder zal bevallen.—Ook voor den Europeschen soldaat, in den regel niet aan inspannenden handenarbeid gewoon, kan dit werktuig welligt goede diensten bewijzen.
8.

9. De President deelt mede dat een der Leden zich beklaagd
hebbende over de sints jaren gebruikelijke achterhouding van
instituutswerken door den penningmeester, om reden van zes maanden achterstalligheid in betalen van contributie, het Bestuur besloten heeft den Leden in voldoening aan art. 36 der huishoudelijke verordeningen van dezen, in 't belang van een ordenlijk beheer
getroffen maatregel, mededeeling te doen.

Wordt overgegaan tot de keuze van een Secretaris en een
penningmeester der Afdeeling.
Met meerderheid van stemmen worden gekozen de heeren H.
W. Scheuer tot Secretaris en J. Groothoff tot penningmeester,
welke beide verklaren genegen te zijn deze betrekkingen te aanvaarden.
10.

11.

Niemand onder het

woord

verlangende wordt de verga-

dering gesloten.

BIJLAGE 1

algemeen

der werkzaamheden van het koninklijk
van ingenieurs, apdeeling nederlandschvan 1° April 1878 tot 1° April 1879.

verslag

instituut
indie

Mijne Heerenl

Het verslag over het afgeloopen jaar opgemaakt, ingevolge art.
10 onzer huishoudelijke verordeningen in deze vergadering uit te
brengen, getuigt van den vooruitgang dezer Afdeeling en bevestigt
ons vertrouwen in hare toekomst.
De toestand der afdeeling wordt in het hierondervolgende in

JULI

1879.

groote trekken geschetst, omtrent de bizonderheden wordt verwezen naar bel in bewerking zijnde afdeelingstijdschrift 1878—79.

I. Bestuur.
Geene veranderingen in het bestuur hadden gedurende het afgeloopen jaar plaats.
11.

Leden.

Het aantal leden dezer afdeeling bedraagt 183; hei voorgaande
afdeeling in dit opzicht

jaar verslag vermeldt 192 leden, zoodat de
nagenoeg stationair is gebleven.

Aan het groote aantal naar Nederland vertrokken leden moet
de daling van het ledencijfer worden toegeschreven. Twee personen zijn voor het lidmaatschap des instituuts voorgedragen.

111. Financien.
Volgens de rekening

verantwoording van den penningmees2)
de daarbij gevoegde balans kan de Afdeeling geacht worden op het oogenblik te bezitten / 8399.84
verder is buitendien nog beschikbaar gebleven de som van / 500
zijnde het restant van de door een der leden geschonken / 2000.,
bestemd tot het uitloven van premiën.
Voor het nog niet afgedrukt tijdschrift 1878—79 zijn nog geene
uitgaven gedaan zoodat de bezitting der afdeeling circa ƒ 1500
lager moet worden gesteld.
ter (Zie bijlage

en

en

IV.

Vergaderingen.

Ingevolge het huishoudelijk reglement werden twee vergaderingen gehouden, waarvan de notulen met bijbehoorende bescheiden
in het afdeelingstijdschrift, zullen worden opgenomen; overigens
geeft het in die vergaderingen behandelde hier geen aanleiding
tot verdere vermelding.
V.

J. Ph. ERMELING, President.

SCHEUER, Secretaria.

14DEN

Bibliotheek.

de bibliotheek werden opgenomen de sedert verschenen uitgaven des Instituuts, die van het Bataviaasch genootschap van
Kunsten en Wetenschappen, de Natuurkundige Vereeniging, de
maatschappij van Landbouw en Nijverheid, en de verdere jaarboeken van het mijnwezen. Overigens hadden geene bizondere
uitgaven daarvoor plaats.
In

VI.

Tijdschrift.

Gedurende het afgeloopen instituutsjaar werden door deze afdeeling het tijdschrift 1877—78, alsmede de verhandeling over
watervoorziening van Soerabaija, waarvan reeds in het vorige
jaarverslag sprake was, uitgegeven.
Het afdeelings tijdschrift 1878—79 zal later dan gewoonlijk in
het licht verschijnen; in de verzameling der daartoe benoodigde
bouwstoffen is herhaaldelijk vertraging ontstaan; ze zijn sedert
aan de beoordeeling der bestuursleden onderworpen en voor de
pers gereed gemaakt.
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VIL

Verschillende onderwerpen.

Door de goede medewerking van den Raad van bestuur waren
wij in staat, de in den loop van dit jaar verschenen afleveringen van het instituutstijdschrift benevens het jaarboekje van
1879, geregeld onder de leden te verspreiden.
De president woonde als gedelegeerde van den Raad van Bestuur en als voorzitter der afdeeling bel eeuwfeest op den le.
Juni IS7H van het Bataviasch genootschap van Kunsten en
Wetenschappen bij en sprak den gelukwensch uit als bijlage 6

bij dit verslag gevoegd. Een exemplaar van het gedenkboek
en een bronzen gedenkpenning op die heugelijke gebeurtenis betrekking hebbende, werden der Afdeeling door het bestuur van
het genootschap aangeboden.
Batavia, 1 April 1879.

Het bestuur der Afdeeling.
./.

Ph. EEMELING President.
SCHEUER Wd. Secretaris.

BIJLAGE 2.

UEKEraa M YERAÏÏTWOOKDIM
DEI

AFDEELING NEDERLANDSCH-INDIÈ VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS
1 April 1878 tot 1 April 1871».

van
Ontvangsten.

Uitgaven.

Contributiën
Over het Instituutsjaar 1876—77 van 7 gewone Leden ad
ƒ 25,
hei
van
Over
37 geliisiiuiutsjaar 1S77—78
wone leden ad
ƒ 25, ƒ 925,
105,
15,
van 7 buitengewone leden ad .
5 leden mailsurplus
. .
5,
25,
.•

—

/

175,

—

//

—

//

//

//

—

—

//

—

//

—

Over het Instituutajaar 1878—79 van 128 gewone leden ad
ƒ 25,-/3200,—
van 29 buitengewone leden ad.
15,
435,
leden
.
10,
2
mailsurplus
5,
//

//

//

„

—

—

//

—

//

—

'/

«

—

//

Aan teeken-, correctie- en drukloon, papier, honorarium
enz. voor liet Afdeelingstijdschrift
ƒ 1348,50
23,09
onkosten dei- Vergaderingen
briefporten, schrijfbehoeften, gedrukten, onkosten
op wissels enz
136,19
vracht, expeditie, kosten voor het inklaren van
boeken, koelieloonen
162,56
premiën voor geleverde verhandelingen
1500,
Overgemaakt aan den Raad van Beheer:
een wissel groot
ƒ 1048,49
2000,
n
n
ii
1000,— ii 4048,49
//

//1055,

—

//

//

//

'/

3645,

—

//

//

Renten van lielegde gelden:
Dividend ad 6°/, van drie Java-bankaktiën over
boekjaar 1877—78
ƒ
Interest tot Ulto. Februari 1878 van twee
ingewisselde deposito billetten
//

Nog voor den Raad van Bekeer geïnd:
Contributie over 187 6—77 van een gewoon lid. ƒ
//buitengew.
1877—78
entree-gelden
//

//

//

//

//

//

90

Aan den Secretaris

—

//

—

dei-

Afdeeling

ter

nadere verre-

kening

42,82//

//

115,

—

132,82

20,

—

10,
80,

—

—

Totaal

en

//

//

Nadeelig Saldo

Gezien

//

—

//

//

110,

—

2216,01

ƒ7333,83

Goedgekeurd ook namens
het Bestuurslid,

Aldus opgemaakt met een nadeelig Saldo van twee duizend twee
honderd zestien gulden en een cent.
Batavia, den 1* April 1879.

(w.g.) VEKBURGH.

Be penningmeester,

(w.g.) P. VAN DIJK.

(w.g.) J. SCHALIJ.
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BIJLAGE 3.

B .A. IL. J± IsT S
van. den staat der lasten en baten der .Afdeeling' Nederlandsch-Indië van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs op den 1 April 1879.

Passief.

Aktief.

Vermoedelijke schuld der Afdeeling aan den Baad van
Bestuur
Nog te reserveren van het toekennen van premiën van
bekroonde verhandebngen

/

400,—

Op 1 April 1879:
In deposito bij de Ned. Ind. Handelsbank, ƒ 5200,
Drie Java-bankaktiën ad 175%
n 2625,
Aan kontanten in kas
1074,84 ƒ
—

—

//

500,

—

8899,84

//

Nog m te vorderen eontributiën
Over het Instituutsjaar 1877—78
van 5 gewone leden ad. ƒ25,
1 buitengew. lid
15,—■

mailsurplus

en

ƒ 125,
15,

—-

//

//

—

//

//

Over bet Instituutsjaar 1878—79
van 32 gewone leden ad. ƒ 25,
5 buitengew.
15,
9 leden mailsurp.//// 5,
//

//

//

140,

n

—

—

/'

—

//

—

ƒ 800,
75,
45,—

—

//

:

—

«

—

920,

«

Vermoedelijk dividend der 3 Java-bankaktiën
over boekjaar 1878—79
ƒ 120,—
Interest van af Ulto. Februari 1878 tot
Ulto. Maart 1879 dus over 13 maanden
van het bij de Ned. Ind. Handelsbank
gedeponeerde geld tot een bedrag van
225,33 n
ƒ 5200 tegen 4%

845,88

"

Bibliotheek

en

meubilair.

650,

//

...

—

—

Aktief
Passief.. .

ƒ 10955,17

Het aktief overtreft dus het passief met.

ƒ 10055,17

Totaal
Totaal

900,—

n

Batavia, den 1 April 187.).
He penningmeester

,

(w.g.) J. SCHALIJ.

BIJLAGE

4.

OVERZICHT

VAN DEN STAND DER FONDSEN VAN DE AEDEELING
NEDEKLANDSCH-INDIE
VAN

HET

KONINLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS.

Blijkens verantwoording over het Instituutsjaar 1877—78 be-

stond het Kapitaal der Afdeeling Ned.-Indië op 1 April 1878
aan geldswaardige papieren en kontanten uit
ƒ 11115,85
2216,01
Tcverrainderenmethetnad.saldooverlB7B—79ad.
»

Totaal op 1 April 1879
Zamengesteld als volgt:
/ 2625,Drie Java-bankaktiën ad 175%
5200,—
In deposito bij de Ned. Ind. Handelsb.
//

Saldo in kas op 1 April 1879

/

8899,84

h

7825,

ƒ

—

1074,84

Zegge één duizend vier en zeventig gulden en vier en tachtig centen.
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BIJLAGE 5.

NAAMLIJST DER LEDEN
VAK HET

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS AFDEELING NEDERLANDSCH-INDIË
op 1 April 1870.

WOOXPLAA'ISEN.

N A M E N.
Andriesse.
G. J. la Bastide.
S. W. Beek ing.
4. B. van de Beek.
5. F. van der Ben Jr.
6. 11. E. van Berckel.
7. J. J. E. van Bergen.
8. T. A. Bergmans.
9. G. W. Bertrand.
10. J. Bickart.
11. P. Bommel.
12. Th. Boom.
13. J. de Booij.
14. M. J. van Bosse.
15. J. C. de Brnijn.
16. J. G. J. Breijman.
17. J. W. O. H. Bueninck.
18. D. J. Bijleveld.
19. 11. J. Bijleveld.
20. J. G. M. A. Carlier.
21. L. J. J. Caron.
22. J. A. Ceulen.
23. S. Chabot.
24. C. H. Coenraad.
25. Th. C. Colenbrander.
26. J. G. Cook.
27. M. Cornelissen.
28. G. C. E. van Daalen.
29. 11. A. G. von Dentzsch.
30. L. G. Deval.
31. P. van Dijk.
32. J. H. F. Dijkman.
33. J. J. Dijkstra.
34. C. Doesberg.
35. J. G. van Dongen.
36. J. 1). Donker Duijvis.
37. H. E. Dorrepaal.
38. W. L. C. Drossaers.
39. H. J. Dubourcq.
40. J. P. van der Eb.
41. F. H. van Egmond.
42. J. C. Egter.
1.
2.
3.

G. A.

Kaliraati (Pekalongan).
Djember (Bezoeki).
Cheribon.
Bodjonegoro (Rembang).
Paroengdjaja (Cheribon).
Batavia.
Batavia.
Kernanten (Trrral).
Batavia.
Soerakarta.
Samarang.
Batavia.
id.

id.
Kedong-djati (Samarang).
Tjepper (Soerakarta).
Batavia.
Paroengdjaja (Cheribon).
Banjoe-Biroe.
Passoeroean.
Manibaija (Tegal).
Soerabaija.
Pandansarie (Pekalongan).
Batavia.
Solo.
Soerabaija.
Madioen.
Pesantron (Kedirie).
Atjeh.
Bembang.
Batavia.
Bandjermassin.
Soerabaija.
Pekalongan.

Batavia.
Soerabaija.
Djokdjokarta.
Batavia.
Biütenzorg.
Batavia.
Samarang.
Passoeroean.

NAME N.
J. J. 11. Elias.
44. J. Ph. Ermeling.
45. E. A. C. F. van Essen.
46. P. J. Eussen.
47. P. A. de Feijfer.
48. J. C. H. Fiscber.
49. C. Gast.
50. J. A. dr- Gelder.
51. J. P. Gemmeken.
52. J. li. H. d Aniaud Ger43.

53.

54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
61.

65.
66.

67.
68.
69.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.

kens.
CS. van Geuns.
M. van Geuns Jr.
W. B. van Goor.
J. Groothoff.
I. F. de Gij solaar.
J. Hardemau.
D. 11. Havelaar.
G. L. van Heel.
C. van Heel.
A. W. Hein.
Th. W. C. Herckenrath.
W. F. Heskes.
A. llesselink.
J. C. Heijning.
J. Hillcn.
J. J. 11. ten Hoet.
M. Hofland.
M. M. E. A. Holüngerus.
Pijpers.
A. M. S. llogerwaard.
J. B, llubenet.
S. L. Iluijzer.
J. Heken.
G. I. O. Illing.
I. Johnston.
1). M. Kaakebeen.
A. J. H. van Kappen.
J. W. P. Kennis.
I. G. Kerlen.
B. Kersjes.
11. A. J. Keulemans.

WOONPLAATSEN.

Probolingo.
Batavia.
Pekalongan.
Djokjokarta.
Cheribon.
Bandjermassin.
Tagal.
Bataiva.
Karang-Ampel [Cheribon].
Batavia.
Probolingo.
Soekodono [Loemadjang].
Passoeroean.
Batavia.
Tegal.
Amboina.
Padang.
Bodjosarie [Madioen.]
Tjipiring [Kendal].
Poenvodadi [Grobogan].

Poerwodadie.
Cheribon.
Soerabaija.
Probolingo.
Kedirie.
Buitenzorg.
Bandjermassin.
Batavia.
Soerabaija.
Bandong.
Soerabaia.
Cheribon.
Passoeroean.
Gajarn [Passoeroean].
Macassar.
Batavia.
Cheribon.
Tjilatjap.
I'nilaiig-Sidempoean.
Djatibarang [Tagal].
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NAME N.
83.
84.

85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.

P. A. Koijzer.
E. B. Kielstra.
A. W. F. koek.
H. van Kol.
A. W. Koot.
H. I). Kramer.
J. N. Kramer.
A. J. Krieger.
E. Tielenius Kruijthoff.
J. F. van Lakerveld.
W. A. Lamping.
J. M. Langeveld.
J. H. A. Launij.
11. Lautenslagcr.

97. C. A. de Lcau.
98. V. H. de Leau.
99. G. Lebret.
100. H. G. Levert.
101. P. Lichthart.
102. H. J. van der Linden.
103. 11. G. Lorsch.
104. D. Maarschalk.
105. 1. I. van Mansvelt.
106. J. A. Maiiuel jr.
107. E. Mare.
108. F. J. F. Martij.
109. J. E. de Meijiër.
110. A. P. Melehior.
111. C. van Mensch.
112. 11. P. Mensinga.
113.

11. Messer.

114.
115.

J. C. Motta.
M. J. Mulder.
J. J. A. Muller.
A. Mijer.
G. van Nes.
A. C. Nieuvvcnhuijs.
J. Breton de Nijs.
S. J. Numans.
G. Oosting.
R. 11. van Os.
11. W. Overveldt.
R. C. van der Palm.
John. M. C. Paton.
J. von Petz.
A. N. Pieters.
J. P. van der Ploeg.
J. K. Pluim Mentz.
W. M. Puijt.
G. P. A. Renaud.
P. J. A. Renaud.

116.

117.
118.
119.

120.
121.
122.
123.
124.

125.
126.
127.
128.
129.

130.
131.
132.

133.

WOONPLAATSEN.

Djokjokarta.
Padang.
Bnitenzorg.
Sitoebondo [Bezoeki].
Soerabaia.
Bandjardawa [Tegal].
Soerabaia.
Buitenzorg.
Ambarawa.
Batavia.
Berang.
Socrakarta.
Modjokerto.
Soekadono [Loemadjang Probolingo].
Buitenzorg.
Tjiandjoer.
Passoeroean.

Macassar.
Padang.
Batavia.
'I'logo Toetan [Samarang].
Buitenzorg.
Samarang.
Sidhoardjo.
Batavia.
Babat [Soerabaia],
Cheribon.
Soerabaia.
Fort de Koek.
Fort de Koek.
Soerabaia.
Tondano [Menado].
Atjeh.
Batavia.
Pekalongan.
Malang.
Batavia.
Klidang Batang [Pekalongan],
Magelang.
Serang.
Padang.
Madioen.
Malang.
Soerabaia.

Batavia.
Rembang.
Batavia.
Soerabaia.
Kemantren [Tagal].
Koba [Banka].
Pengaron [Bandjermassin].

N A M E N.

WOONPLAATSEN.

134.

J. C. Ribbers.
Bodjonegoro.
185. 11. J. Roeland.
Bandong.
136. E. Rombouts.
Samarang.
Willem I.
137. E. B. E. Ruempol.
Loemadjang [Probolingo],
138. Th. A. .M. Ruijs.
139. J. 11. P. Saijers.
Gemoe [Keudal].
1-10. J. U. Th. van Schalk.
Buitenzorg.
Batavia.
141. J. Schalij.
Meester-Oornehs.
112. A. Scheers.
143. T. K. Scherius.
Kraksaan [Probolingo].
Batavia.
144. H. W. Scheuer.
145. J. C. Schippers.
Radja Mendala [Preanger],
146. C. J. Schotel.
Keboemen.
Batavia.
147. M. J. Schram.
148. P. J. Siedenburg.
Batavia.
149. H. G. van SUlevold.
Poervvoredjo.
150. L. H. Slinkers.
Palembang.
151. J. L. Smith.
Magelang.
152. R. H. J. Spanjaard.
Passoeroean.
153. H. G. Stal.
Soerabaia.
154. E*. .T. Stam.
Soekaboemi.
Magelang.
155. J. W. C. van Steeden.
150. E. E. van Steenvelt.
Soerabaia.
15 7. D. F. Stoll.
Samarang.
158. G. D. van der Svvaagh.
ludramaijoe.
Tjibitoeng [Tjiandjoer],
159. J. M. Sweep.
100. P. Tichler.
Soerabaia.
161. J. H. E. Triebart.
Batavia.
Kedirie.
162. J. van Velzen.
Padang.
163. E. C. A. Vemer.
Batavia.
164. A. Verburgh.
165. S. Verburgh.
Batavia.
Menado.
166. H. J. Verdam.
Kendal.
167. C. E. S. Verschueren.
168. W. G. Mulock van dor.
Banjoemas.
Vlies.
169. J. Vogelenzang.
Batavia.
Samarang.
170. J. G. M. de Voogt.
Soerabaia.
171. G. de Vos.
Soerabaia.
172. H. Vrendenberg.
Atjeh.
173. 11. R. de Vries.
Soerabaia
174. W. Walker.
175. W. R. van der Weide.
Gempol (Cheribon).
Poerwodadi [Samarang].
176. W. van der Werff.
177. F. J. F. N. Beukman v/d.
'Wijck.
Rembamg.
Batavia.
178. M. A. van Walcheren.
179. R. P. O. D. Wijnmalen. Bandong.
Soerabaia.
180. H. IJpcs.
Buitenzorg.
181. J. W. IJzerman.
182. M. .1. IJzerman.

Bandong.

183. A. Zon.

Malang.
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BIJLAGE 6.
Gelukwensch

door

uitgesproken

den

in de

President

plechtige

VAN HET EEUWFEEST
viaasch Genootschap van

VIERING

wentenschapeen

op

der

afdeeling

vergadering
VAN

tot

HET BaTA-

kunsten

en

den ie. juni

1878.
Geachte President, Bestuurders en Leden van het
■Inh lieerend Genootschap.

Een drietal dochteren heeft achtervolgens Uw e te omvattende
taak belangrijk verligt. Maar Uw verleden is ons eene belofte
voor de toekomst! Alle krachten kunnen thans onverdeeld op het
nog overgebleven veld Uwer werkzaamheid worden gerigt. En
we ïijn er zeker van dat deze verdeeling van arbeid Uw genootschap verder ten goede komen en in de toekomst een ruimen
oogst voor de kennis van ons dierbaar Insulinde en van de
werken zijner achtervolgende bewoners leveren zal.
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in Nederland en zijne
Afdeeling Nederlandsch-Indië besluiten met dezen wensch en
bevelen zich bij voortduring bij uw genootschap aan.

Ik heb gezegd,

Eene dubbele taak roept mij hier.

Én als gedelegeerde van het Koninklijk Instituut van Ingein Nederland, én als president der Afdeeling NederlandschIndië van dit Instituut kom ik Uw genootschap hulde bieden op
den heugelijken dag der nering van eene honderdjarige werkzaamheid.
Het is de hulde van een duizendtal mannen, die op Nederlandsch gebied in Noord
Oost en West de magtige Ingenieurs
kunst in hare velerhande schakeringen beoefenen.
Eene hulde dus van hen die het gebied der exacte wetenschappen als levenstaak hebben gekozen en met U die wetenschappen
waarlijk lief hebben;
eene hulde ook van hen (Ue in den kunstzin van het verleden
vaak lafenis en inspiratie moeten zoeken voor het heden en niet
U dien kunstzin hoogelijk rereeren,
In de uitgebreide werken van Uw genootschap, werden slechts
zeldzaam onderwerpen behandeld uitsluitend tot de rigting behoorende, die ik hier op tüt oogenblik vertegenwoordig.
Maar door Uw museum en door Uwe boekerij, beide met zooveel inspanning bijeen gebragt en geordend, hebt gij de Ingenieurskunst blijvend aan U verpligt.
Wat in Indië de grijze oudheid en het jonge heden voor liet
materiale leven verlangden van bouwkunde en industrie hebt gij
daar in overvloed verzameld.
Ook veel zeer veel van 't geen ons de eischen doet kennen die
hier schoonheidsgevoel, poëzie en geloof aan vorm en kleur
stelden is daar vergaard.
En wanneer wij ons clan herinneren wat gij gedaan hebt om
de over Indië verspreide keurige overblijfselen van een kunstrijk
Hindoe-tijdperk verder ongeschonden voor de nakomelingschap te
bewaren dan roept het Nederlandsch Ingenieursgild bij mijnen
monde Uw genootschap dankbaar toe //Eere voor hetgeen gij ook
voor hen hebt verrigt."

J. Ph. ERMELING.

nieurs

—

BIJLAGE 7

Batavia, den 4 Maart 1879.

Onder mededeeling dat bij mij tegen de plaatsing in zijn tijdschrift geene bezwaren bestaan, heb ik de eer het bestuur der
Afdeeling Nederlandsch-Indië van het Koninklijk Instituut van
ingenieurs hierbij aan te bieden de beschrijving der fundering voor
een loskraan aan het havenkanaal te Samarang met twee teekeningen, mij tot dat doel toegezonden bij missive van den Hoofdingenieur 2e klasse van den waterstaat, eerstaanwezend ingenieur in de residentie Samarang dd. 7 Februari 1879 No. 180.
De Directeur der Burgerlijke openbare werken,
BOL.
BIJLAGE 8
Aan
den President van het Koninklijk

Nederl. Instituut voor Ingenieurs
Afdeeling Java.

Hoog EdGestr. Heer!
Ik heb de eer UHEdG. aan te bieden een bijdrage ter opname
in de verhandelingen van het K. I. v. I. deze bijdrage heb ik
tot dat doel ontvangen van den Heer Dr. Cretier.
;

Hoogachtend heb ik de

eer te zijn

TJHoog EdG. dw. dienaar,
DE GELDER.

VERHANDELINGEN.

BESCHRIJVING VAN DE FUNDERING VOOR EEN LOSKRAAN AAN HET
HAVENKANAAL TE SAMARANG
DOOR

M. J.

VAN

BOS S E.

Met eene Plaat.

In het voorjaar van 1878 werd te Samarang een loskraan van 12 ton vermogen ontvangen voor het gebruik
aan het havenkanaal aldaar.
Om deze kraan zoodanig op te stellen, dat zij de rails van
den zijtak van den spoorweg Samarang-Vorstenlanden bestreek, moest zij geplaatst worden geheel aan het uiteinde
van den kaaimuur, waar deze, voor de aansluiting met het
zeehoofd, een talud van ongeveer 2 op 1 heeft.
De grondplaat der loskraan, op 3.58 M. onder de dekplaat, moest worden gesteld op ongeveer dezelfde hoogte
als die waarop de kaaimuur was aangelegd, tengevolge
Maarvan een afzonderlijke fundering onvermijdelijk was.
De over het algemeen allertreurigste resultaten bij het
maken van funderingen in de alluviale gronden van Samarang
verkregen, maakten de keuze voor de onder werpelijke funde
ring niet gemakkelijk; de gebouwen en andere werken in
de laatste 15 jaren door den Waterstaat, de spoorwegmaat-

Deze fundering werd destijds in den drooge uitgevoerd,
daar het kanaal waaraan de kraan ligt eerst later gegraven
werd; in het onderwerpelijk geval moest echter de fundering
ontgraven worden aan een kanaal waarvan de bodem overeenkwam met de hoogte waarop de grondplaat moest komen,
men zou dus een funderingsput van 5 Meters ouder den
kanaalbodem hebbeu gekregen (vide bijbehoorende plaat), en
daarvoor een kistdam hebben moeten daarstellen die om het
hoogste water (0.67 m. ± SP) te keeren ongeveer 8 Meters
boven den bodem van den funderingsput had moeten reiken.
Hieraan viel niet te denken, wanneer men in aanmerking
neemt dat die kistdam aan het zoo flaauwe talud des kaaimuurs moest aansluiten, terwijl ieder die ondervinding van
kistdammen in Indie heeft, weet hoe deze bloot staan aan
vernieling door schildpadden, krabben, slangen enz. (f) daar-

schappij en diverse particulieren daargesteld, waarbij verschillende stelsels van fundering zijn toegepast, bewijzen
door voortdurende verzakkingen met welk een allerongunstigsten ondergrond men te maken heeft.
Voor de kraan in 1866 door de spoorweg-maatschappij
op het Stationsterrein opgesteld, is eerst een zandbeplemping van 3 Meters dikte aangelegd, en daarop een mas-

(t) Te Samarang wordt ecu soort slangen aangetroffen door de inlanders
oeler kadoot of ocler karoeng (.Tavaausch en jnaleisch woord voor zak) genoemd, die zich bij voorkeur tusschen paalwerken van beschoeijingen schijnen
te nestelen; zij zijn tot \'/ t Meter lang en van armsdikte; haar dikke ruwe
huid bewijst dat zij voor vernieling van beschoeijingen en kistdammen bijzonder geschikt zijn. Zij hebben haar naam voorzeker te danken aan plompe
uiterlijk dat veel overeenkomst heeft met een langwerpige zak.

sief blok metselwerk van 2 Meters dik, toch is deze kraan
uit den verticalen stand geraakt.
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mede zou dan ook het opbreken van den kaaimuur over
een aanzienlijke lengte gepaard hebben moeten gaan.
Tegen een paalfundering bestonden eveneens overwegende bezwaren; daarvoor zou een minder diepe funderingsput
noodig zijn, maar toch 'immer een waterdichte kistdam
gevorderd worden; het groote bezwaar bestond echter in het
bekende feit dat men bij den aanleg der schutsluis palen van
7 en 9 Meters lengte op elkander heeft geheid, zonder die
op stuit te kunnen krijgen, terwijl de scheuren in de sluismuren tot waarschuwend voorbeeld tegen paalfundering in
deze gronden strekken.
De aandacht is daarop gevallen op de fuuderings metho-

den put ondervonden, bewezen volkomen de
gegrondheid der vrees dat zelfs op die diepte geen paalfundering mogelijk ware geweest; voor het afbreken van
den kaaimuui' kou gewerkt «orden al stond er een halve
meter water in den put; het afkalven van den grond nam
echter zoodanige proporties aan dat bij heiwerk en langeren
duur van het werk de uitvoering geheel onmogelijk zou
zijn geworden.
Op den bovenkant van den putkrans (2.40 -f- SP), werd
het metselwerk opgetrokken, ter zwaarte van 80 c. M.
De buis der centrifugaalpomp werd binnen den omtrek van de

de in Britsch Indië veelal gevolgd, waarvan een beschrijving
te vinden is in Medleys: India and Indian Engineering
vertaald in de 7 aflevering van dit tijdschrift, blz. 103,
deze methode komt in hoofdzaak neder op het laten zinken
van een gemetselden put, tot op zoodanige diepte dat een
vaste grondslag wordt gevonden. De put wordt op een
gewonen houten putkrans opgetrokken, de bodem van den
put ontgraven, en de putwanden opgetrokken naar gelang
het geheele gevaarte zakt. Kort te voren had ik gelegenheid gehad een observatie te doen die mij bijzonder ten
gunste dier methode stemde; in de ijsfabriek op Sleko
ongeveer 1 paal in rechte lijn van het emplacement der
kraan, had men een poging gedaan om een welput te
graven, waartoe een oude stoomketel in den grond gesteld
was; die ketel was tot circa 9 Meters gezonken; de bovenrand reikte tot circa 1.5 Meter onder den beganen grond.
Niettegenstaande de bovenrand in een kuil stond, waarin
1,5 Meter water gepeild werd, was de bodem van den
put zoo goed als droog, en kon zonder eenige moeite steeds
droog genoeg gehouden worden om op den bodem te werken.
Voor het geval een dergelijk gunstig resultaat bij den
put voor de loskraan niet verkregen mocht worden zou
men tot min of meer zamengestelde werktuigen om onder
water te ontgraven zijn toevlucht hebben moeten nemen;
deze werktuigen onder den naam van excavators beschre-

Nadat het metselwerk 2.50 M. was opgetrokken, werd een
begin gemaakt met de ontgraving van den bodem; daartoe
werd des morgens zeer vroeg de put geheel droog gepompt
(het buitenwater toch kwam nog immer over het metselwerk)
zoodat liet werkvolk ten 7 uur naar beneden kon afdalen;
de ontgraven grond, onzamenhaiigende blaauwe klei, werd
in zinken emmers aan een rammelschrijf boven gebracht.
De voortgang, van het werk blijkt wijders uit de onder-

816 van het 2e deel der Professional papers
on Indian Engineering (Roorkee 1873), zijn echter gelukkig
niet noodig geweest.
Met het oog op de afmetingen van den kuip van de
loskraan, moest aan den put een binnenmiddellijn van 3

Reeds vóór dien datum bleek dat er slechts betrekkelijk
weinig water in den put toevloeide, terwijl men dan ook
later 's morgens bij den aanvang van het werk nimmer
meer dan 30 a 40 cM. water in den put peilde, dat door
tonnen werd uitgeschepl.
De zakkingen van den put waren zeer onregelmatig;
tegenover dagen van 3 c.M. zakking staan dagen waarop

ven op blz.

Meters worden gegeven.
De putkrans ter dikte van 60 c. M., zamengesteld uit
planken van 10. c. M. zwaarte, door schroefbouten versterkt,
en aan de dagzijden met plaatijzer van '/s" beslagen, werd
op den 27 Juli gesteld op den bodem van den put, door
afbraak van den kaaimuur verkregen; voor dit afbreken
was een kistdam aangelegd, die het water had te keeren
SP); de moeijelijkuit een 4.30 M. diepe put (cc. 3 M.
het
dien
kistdam
onderhouden van
en het droogheden bij

houden

van

putkrans gesteld.

volgeiide

tabel:

Data.

27 Juli.

3 August.
10
.

17
24
31
7 Septemb,
-

.

»

14
21

«

.

Hoogte van het Totaal
Diepte beueden
zakking
krans

metselwerk boven den nut
krans.

van

kant put
den putonder begaue
krans.

Toelichtingen.

grond.
4.30

1.35 M.

2.50
4.60.
7.15
8.65
10.10
11.70
12.60

.

»

»

»

»

.

•

0.45 M.

1.—
8.35
5.30
5.95
6.95
7.90
8.95

.

»

»

■
»

»

>

4.75

5.30

7.65
9.60
10.25

11 Augustus begin ontgraving

bodem.

11.25

12.20
13.25

21 Sent. gestaakt.

Van af den 2 September, toen de put 10.25 M. onder
den beganen grond gezakt was, moest de centrifogaalpomp
buiten werking worden gesteld; er stond toen voortdurend
ongeveer 2 Meters grond boven den onderkant van den

putkrans.

30. cM. is waargenomen.

Bovendien begon de afgebroken kaaimuur aan de zuidzijde
zijdelingsche drukking uit te oefenen; ten gevolge van het
toeschieten van den grond in den put onstond verzakking
van den kaaimuur, hetgeen zich openbaarde zoowel door
een scheur in den kaaimuur als door verzetting van den
put in noordelijke richting.

BESCHRIJVING VAN DE

later kwam ook verzetting door de drukking van den grond
aan de wegzijde, zoodat de geheele put langzamerhand in
'N. W. richting werd opgedrongen.
Alsnu werd de ontgraving in den put uitsluitend aan
de zuidoostzijde bewerkstelligd, en geraakte daardoor de
put weer nagenoeg in zijn oorspronkelijken stand; tengegevolge van die werking bleef alleen een buik in het metselwerk waarneembaar van cc. 10 c. M. doch ontstond geen
enkele scheur hetgeen mag worden toegeschreven aan de
versterking van den put door 12 verticale stangen van 1"
vierkant staaf ijzer, doorloopende tot onder den putkrans en
naar gelang van de zakking verlengd, zoomede door horizontale banden van 3" X £" staafijzer, op iederen meter

hoogte aangebracht.
Naarmate de put dieper zonk bleek dat voortdurend
meer grond moest worden bovengebracht dan overeenkwam
met de verplaatsing van den put; van 7 tot 21 September
werd een zakking van 2 Meters waargenomen, wijzende op
een grondverplaatsing van + 14 m terwijl werkelijk iederen dag ongeveer 4
3 werden bovengebracht, waaruit
bleek dat dagelijks ± 3
3 grond onder in den put
bovendien
werd
de bovengebrachte klei
geperst werden;
voortdurend vaster en meer zamenhangend, 't zij ten gevolge van de betere geaardheid der bereikte lagen, 't zij
dat de grond onder de kolossale drukking van het metselwerk werd zamengeperst.
Op grond hiervan werd besloten het werk te staken om de
werking te observeren wanneer de grond in rust werd gelaten.
Van af 21 September werden daarom alle werkzaamheden
gestaakt en werd toen bevonden:
Op 23 September een zakking van 11 c. M.
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Totaal 15 C. M.
De onderkant van den putkrans was dus tot op 13.40
M. onder den beganen grond gezakt:
Alsnu werd besloten te onderzoeken in hoeverre de put
nog zou zakken onder de drukking eener proefbelasting,
overeenkomende met het gewicht der kraan en hare belasting, te zamen 35 ton; daartoe werden rails op den putwand, die inmiddels tot den begaven grond was opgemetseld, gestapeld tot 38 ton gewicht; die belasting bleef 12
dagen op den put en bleek toen dat de put geen streep
verder gezakt was. De proefbelasting verwijderd zijnde werd
bevonden dat het water in den put tot 2,5 M hoogte was
gerezen, en dat de onderkant van den putkrans 3.10 M
in den grond stond; deze grond te verwijderen werd onraadzaam geacht daar het te voorzien was dat alsdan weder
nieuwe grond zou worden ingeperst, en het zakkings proces
van voren af aan zou beginnen, terwijl proefondervindelijk

bewezen was dat de wrijving van den buitenwand van den put
voldoende was om de bovenlast te dragen; in den put
werd daarop eerst een laag steengruis, en daarop beton in
lagen van 50 C. M. om den anderen dag gestort.
Op de bepaalde diepte werd een blok metselwerk opgetrokken voor den grondplaat der kraan, die daarop verder
gesteld is geworden.
Voor den put is gebruik gemaakt van waalmoppen in
sterke trasspecie; de beton was zamengesteld als volgt:
1 deel portland Cement.
2 deelen Zand.
steenstukken.
4
De kosten hebben bedragen:
Putkrans
ƒ 1656.
Reparatiën en onderhoud van locomobile en Cen475.—
trifugaalpomp
Afbraak van den kaaimuur
183.—
v
De put
6111.—
Weder optrekken van den kaaimuur
1357.—
Diverse materialen, bamboezen enz.
131.—
"

—

»

//

//

.....//

Totaal / 9913.—
Dit cijfer wijst er /.onder twijfel op dat de gevolgde methode niet voor alle gevallen aanbevelenswaardig kan zijn,
waar men echter te maken heeft met omstandigheden als
hier aanwezig waren, verdient zij die aanbeveling voorzeker.
Slechte ondergrond, diepe aanleg der fundering, last van
buitenwater warea hier factoren waarmede rekening moest
gehouden worden, en die op ee?iige andere wijze niet te
overwinnen zouden zijn geweest.
Bij het voorstel voor de uitgevoerde constructie is echter
ook gewezen op de wenschelijkheid om te onderzoeken of
de methode voor gebouwen als anderzins aan het zeestrand
te Samarang zou kunnen voldoen, en wat dit betreft moet
de proef als mislukt worden beschouwd, daar de kosten
der fundering ten eenemale buiten verhouding blijken totdie van het gebouw zelf.
De navolgende berekening voor een steenen koffie pakhuis voor 20000 pikols, waarvoor een binnenwerksche lengte van 57.5 M. bij een breedte binnenwerks van 12 Meters
noodig is, toont zulks aan.
Daarvoor zijn aangenomen putten van 1,5 M. binnenmiddellijn en 50 cM. wanddikte, gezonken tot op gelijke
diepte van den put der loskraan; het draagvermogen van
laatstgenoemden tot maatstaf nemende zou een dergelijke
put boven zijn eigen gewicht met 100 ton belast kunnen
worden, zijnde dit de maximum belasting der stempels
wanneer men 3 rijen stempels in de richting der lengteas
van het pakhuis stelt, en 8 stempels in iedere zij, totaal
24 stempels of putten, die alsdan op ouderlingen afstand
hart op hart van 6 M. in de breedte en 8,22 M. in de lengte
zouden komen.

4
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ledere put zou op f 2200 komen, zoodat alleen de 24
stempels ± ƒ 53000 zouden kosten.
De aangenomen afstand tusschen, en dus het aantal van
de stempels is daarbij zoo gekozen dat de ijzeren liggers,
die de verdere constructie dragen, binnen afmetingen vallen
die den prijs daarvan niet te hoog opvoeren; het gewicht
dier langsliggers is berekend op f 37828 KG. gevende
a ƒ 0,45 per KG. ruim / 17000.—
Voor den verderen bovenbouw, onafhankelijk der fundering, wordt dan nog ± / 50.000 geraamd, totaal/120.000
waarvan dus niet minder dan 44% voor de stempels.

Daarvoor is een paalfundering van afdoende afmetingen
zonder twijfel ook te maken.
Ten slotte meen ik evenwel nog op een groot voordeel
der beschreven methode te mogen wijzen; zij biedt namelijk
op onkostbare wijze gelegenheid om bij iederen stand van
het werk het draagvermogen te onderzoeken, waartoe eenvoudig de proefbelasting op den put wordt gelegd, wanneer
daaronder nog zakking wordt waargenomen heeft men eenvoudig den put dieper te laten zinken, tot dat ten slotte
proefondervindelijk bewezen is dat voldoende draagvermogen
is verzekerd.
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11. Gedeelte. Natuurlijke toestand der rivieren.

daarom vordert hij ook naar omstandigheden, eigenaardige
middelen, waardoor die diensten op de meest doelmatige

Rivieren zijn de natuurlijke wegen, langs welke het op de
aardoppervlakte vallende water wordt afgevoerd, voor zooverre het niet door den bodem wordt opgezogen, of dooide plantengroei verbruikt.
Het bed van de rivier is door haar zelve gevormd.
Het water, oorspronkelijk langs de lijnen der sterkste helling afvloeijende, verweekte de oppervlakte over welke het
heenstroomde en voerde een gedeelte van de stollen mede
waaruit de bodem bestond. Zoo werd langzamerhand een
waterloop in den bodem geschuurd en zoo gaat het water
nog altijd voort stoffen uit hooger gelegen streken mede te
voeren.
Doch de waterstroom, hetzij die in het sterk hellend bed
van een bergstroom naar beneden stort, hetzij die langzamer
tusschen de oevers eener breede rivier zich voortbeweegt,
voldoet in zijnen natuurlijken toestand niet aan de behoeften
van de bewoners der landstreek, door welke hij heenvloeit.
De stroom doet zich aan ons voor in den toestand van bergstroom boyenrivier of benedenrivier; de diensten, die hij
den mensch kan bewijzen, verschillen met dien toestand;

wijze worden verkregen.
Een riviergebied is echter een zamenhangend geheel; werken in 't eene riviergedeelte aangelegd, hebben in meerdere
of mindere mate invloed op het andere.
Daarom is het ook onmogelijk een deel van eene rivier
duurzaam te verbeteren of' voor eenig doel geschikt te maken zonder dat rekening worde gehouden met het geheele
riviergebied. Plaatselijke werken zouder algemeen onderzoek
aangelegd, doen maar al te dikwijls elders noodeloos veel
schade.
Zooals reeds boven werd gezegd duurt de werking van
het hemelwater op de gronden waarmede het in aanraking
is, nog altijd voort. Het water na overvloedige regen over den
bodem vloeijende, voert nog altijd min of meer slib mede,
stroomt het van verschillende berghellingen in een ravijn
dan beweegt het grint voort, en bij sterke helling verplaatst
het zelfs groote rotsblokken.
Al wat door den stroom wordt meegevoerd, wordt
bij verbreeding of geringer helling van het rivierbed, en
daardoor ontstaande vermindering van stroomssnelheid, weer

,
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afgezet, terwijl er eene soort schifting der materialen plaats
heeft. De zwaarste stukkeu blijven het eerst liggen, meer
stroomafwaarts valt het grint op den bodem; zand en slib
worden tot in zee gevoerd.
Deze voortdurende beweging van vaste stoften stroomafwaarts heeft drie bij uituemenheid nadeelige gevolgen.
In de bergstreken heeft onophoudelijk afschuring plaats.
Het bed der hoofdrivier wordt bedorven door de steenen,
het grint en het zand welke uitgestort worden door de
bergstroomen; die stoffen vormen banken die de scheepvaart,
moeijelijk of onmogelijk maken, en door opstuwing oorzaak
zijn van overstrooming der oevers.
De riviermonden worden versperd door banken die door
de werking der golven dikwijls van plaats veranderen.
Al zijn uu soms aan dien toestand, eenige voordeden
verbonden, bij voorbeeld, irrigatie met troebel water, dat op
de velden een vruchtbaar slib achterlaat, of kunstmatige
ophooging van den bodem, toch wegen die voordcelen niet
op tegen de groote nadeelen daardoor veroorzaakt. Voornamelijk in de bergstreken moeten de oorzaken gezocht
worden van den min gunstigen toestand der meer benedenwaarts gelegen riviergedeelten. Daar moeten het eerst verbeteringen worden aangebragt want daar zijn de oorzaken
van het kwaad.

111, Regeling van het regime der Bergstroomen.
Een bergstroom ontstaat gewoonlijk in een terreinplooi
tusschen de bergen, loopt door een, door steile, soms bijna
loodregte oevers begrensd, sterk hellend bed, en stort zicli
na een betrekkelijk kleinen afstand doorloopen te hebben in
den stroom welker afflnent hij is.
Een bergstroom bestaat uit drie vrij wel te onderscheiden
deelen, namelijk: een ontvangbekken, een afvloeijingskanaal
en een afwerpingskegel. Dit ontvangbekken bestaat uit een
eenigzins trechtervormig deel, in welks wanden bij regen
kleine waterloopjes schuren hetgeen afstorten van den grond
ten gevolge heeft.
Aarde, grint en soms groote stukken rots worden medegevoerd, zoodat de inhoud der ontvangkom langzamerhand
grooter wordt.

Het water loopt snel over de kale wanden die door geen
plantengroei worden beschermd en spoelt alle stoffen mede
totdat de naakte rots is bloot gelegd.
Het afvloeijingskanaal is eene diepe sleuf met steile oevers,
die door den waterstroom ondermijnd van tijd tot tijd afstorten; het grootste gedeelte der door den stroom medegevoerde vaste stoffen en de grootste rotsblokken zijn van
daar afkomstig.
Door de sterke helling van het bed worden in het afvloeijingskanaal geene vaste stoffen neergezet, maar zoodra

het water uit het naauwe bed van den bergstroom in den
hoofdstroom treedt, wordt het over een groot oppervlak

verspreid.
De stroomssnelheid vermindert daardoor, het water verliest de kracht zware stoffen mee te voeren en deze vallen
op den bodem, de zwaarste het eerst en de ligtere meer
stroomafwaarts; zoo wordt een afwerpingskegel gevormd een
bergje uit rotsblokken, grint en fijnere stoffen bestaande, dat
tegen de eigenlijke berg aanligt en zich langzamerhand ten
koste van de vallei uitbreidt.
Bij lage waterstanden loopt de beek gewoonlijk over den
rug van het bergje in een bed door den stroom zelf gegraven. Bij hooge waterstanden treedt het water buiten dit
bed en loopt langs de hellingen van de afwerpingskegel,
daar op nieuw vaste stoffen achterlatende tot dat het nog
altijd met ligtere steenen, grint, zand en slib beladen aan
den voet van de helling in den hoofdstroom stort. Zoo
beschadigt de bergstroom zoowel de bergstreken als de valleijen. De ontvangkom wordt vergroot door afspoeling, de
oevers van het afvloeijingskanaal worden ondermijnd en daarlangs ontstaan eerst aan die oevers evenwijdige scheuren,
die grooter en grooter worden, tot dat de stukken naar beneden vallen in het stroombed.
In de vallei worden de gronden nabij de uitmonding met
de afgevoerde massa overdekt; de zich uitbreidende afwerpingskegel vernaauwt het bed van den hoofdstroom en de
daarin uitgestorte stoflen zijn oorzaak dat dit wordt opgehoogd. Inschuring van den oever tegenover de afwerpings-

kegel gelegen, overstroomingen van den hoofdstroom gevolgd
door lage waterstanden, onregelmatige voeding en dus ook
mindere bevaarbaarheid van de beneden rivier zijn du gevolgen van het aan zichzelven overlaten der berstroomen.
De aan te wenden middelen tot verbetering van den toestand moeten ten doel hebben het weerstandsvermogen van
den grond tegen wegspoeling te vermeerderen, de kracht
van liet water om vaste stoffen mede te voeren te verminderen en de waterafvoer van dun bergstroom meer regelmatig te doen zijn.
Zooals in liet eerste gedeelte van dit opstel werd aangetoond moet de oorzaak van den slechten toestand derrivieren
jn het verwoesten der bergwouden worden gezocht. Zoolang
de grond zijne natuurlijke bescherming vond in den plantengroei werd het water dat bij sterken regen daarop nederviel niet alleen opgehouden, zoodat het slechts langzaam
,

,

naar het bed der beek vloeide, maar werd de grond ook
door plantenwortels zoodanig aaneen gehecht dat het water
slechts zeldzaam vaste stoffen losmaken en meevoeren kon,
terwijl het opslorpend vermogen van den grond daarenboven

door diep doordringende wortels werd vermeerderd. Met
de verwoesting der wouden is de treurige toestand ingetreden
die wij thans waarnemen en door het weder aanplanten van
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geboomte kan daarin verbetering worden gebragt, al is het
ook waar dat dit middel eerst na eenigen tijd invloed uitoefent.
De invloed der bosschen kan aan de helling der Alpen
Sommige
aan de Fransche zijde worden waargenomen.
enkelen
kort,
eerst
sedert
sedert
eenige
bergstroomen zijn
jaren nadeelig geworden, nadat liet geboomte op een of
andere wijze verdween.
Soms vindt men ook oude bergstroomen die onschadelijk
werden. Onder gunstige omstandigheden is de ontvaiigkom
met een digt bosch bedekt geworden en ontspringt daaruit
slechts eene heldere beek, van niet zeer onregelmatig debiet.
Langs de niet meer ondermijnde oevers van het afvloeijingskanaal en op de afwerpingskegel, die niet meer ten koste
van den berg werd opgehoogd, heeft een vrij sterke plantengroei zich ontwikkeld, waardoor de afwerpingskegel minder
goed kenbaar werd. De gebruikelijke term is dat de bergstroom is uitgedoofd. De plantengroei heeft haar ontwapend.
Indien ongelukkig de bewoners der omstreken het in 't
hoofd krijgen het hen beschermend bosch uit te kappen,
herneemt het water ommiddelijk haar verwoestende kracht, het
vernielt weer de hellingen en verwoest de aanplantingen van
landbouwproducten door die met de uit hooger streken
mee gevoerde vaste stoften te bedekken.
De stroom heeft meestal den oorspronkelijken toestand van
het terrein zoodanig gewijzigd, dat niet dadelijk de aanplant
van boomen en struiken mogelijk is; soms is reeds de Laag
vruchtbare grond weggespoeld zoodat de rots bloot ligt; dan
weder zijn de ingeschuurde wanden zoo steil dat daartegen
geplante begroeijingen zoodia ze grooter worden door hare
eigene zwaarte naar. beneden zouden storten, den grond
meevoerend, waarin de wortels zich hadden vastgehecht.
Bijna altijd zijn uit het sterk hellend bed alle fijnere
stoffen en plantenwortels weggespoeld, die de grootere steenen
vast deden leggen, zoodat deze laatsten veel gemakkelijker
dan vroeger worden meegevoerd hetgeen groote bewegelijkheid van het stroombed en ondermijning der oevers ten
gevolge heeft. In zoodanige gevallen is zonder vooraf aangelegde werken geene verbetering denkbaar; wanneer de
stroom aan zich zelf wordt overgelaten wordt de toestand
hoc langer hoe slechter, liet verbeteren der bergstroomen

kan daarom niet aan de natuur worden overgelaten.
Het is toch niet voldoende dat een enkele atiluent onder
gunstige omstandigheden onschadelijk wordt, alleen eene
stelselmatige verbetering van alle allluenten kan gunstigen
invloed uitoefenen.
Het eerst beproefde men verbetering door indijking van
den stroom op de afwerpingskegel door het maken van vaste
dammen in het hooger gelegen stroombed, welke dammen
van steen werden opgetrokken dan wel uit met steen gevulde korven zamengesteld, en door het zooveel doenlijk

.
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bevorderen van de plantengroei op de oevers. Van die
middelen werd geene nuttige werking verkregen. Tusschen
de (lijken werd het bed opgehoogd, zoodat na korten tijd
weer overstroomingen plaats hadden, die soms, bij voorbeeld:
bij dijkbreuken, veel grooter schade veroorzaakten dan wanneer de rivier buiten hare onbedijkte oevers trad.
De barrages werden wel eens bij plotseling grooten
waterafvoer omgeworpen, en veroorzaakten dan groote onheilen omdat de geheele hoeveelheid achter de barrage
verzameld water plotseling naar beneden stortte. De plantengroei op de oevers werd bij hooge waterstanden door den
stroom verwoest.
Een der oorzaken van deze ongunstige gevolgen was zeker
dat men nergens de verschillende middelen stelselmatig aanwendde, dat ieder plaatselijk werkte en voor zich zelf, zonder zich aan het algemeen belang te storen.
Hoofdzakelijk echter moeten de door die werkwijze veroorzaakte nadeelen worden toegeschreven aan de omstandigheid,
dat men alleen beproefde eenige gevolgen van den bestaanden
toestand weg te nemen, maar niet (ie oorzaken van het kwaad
aantastte, hetgeen alleen in het ontvangbekken en in het
afvloeijingskanaal kan geschieden, omdat zich daar de kleine
waterloopjes verzamelen, die vereenigd stroomafwaarts het
stroombed en de oevers afscheuren en nog meer benedenwaarts de afgestorte steenen, keijen, zand en slib voortbewegen.
Een toestand, zooals die onder gunstige omstandigheden,
natuurlijk zonder hulp van menschen ontstaat, moet kunstmatig worden in het leven geroepen; den bergstroom moet
worden uitgedoofd.
Hierdoor moet niet worden verstaan, dat men de bronnen
wil vernietigen en het bed van den stroom doen opdroogen, men
wil alleen beletten dat door het water rotsstukken, grint
of slib worden meegevoerd. Wanneer liet afstroomende water ophoudt vaste stoffen mêc te voeren, houdt het ook op
schadelijk te wezen, het kan die dan ook niet lager afzetten.
Eene stelselmatige methode met het doel de bergstroomen
te verbeteren en liet waterrégime van de rivieren te regelen werd sedert de wet van 28 Juli 1860 in Erankrijk
,

aangevangen.
Veel vroeger bestonden wel bepalingen om ontwouding
tegen te gaan maar behalve dat deze beperkende maatregelen
geene aanleiding gaven tot op nieuw planten van, ten
nadeele van het algemeen uitgekapte bosschen, werd daarin
geen onderscheid gemaakt tusschen de wouden der gebergten
en die der vlakten.
In 1845 was een ontwerp van wet in gereedheid, dat ten
doel had alle gronden waarvan de bewouding in het algemeen
belang nuttig werd geoordeeld tot boschbouw te maken.
Dit wel wat al te radikale ontwerp is geen wet geworden niet
alleen omdat de aan de uitvoering verbonden kosten buitengewoon groot zouden zijn geweest, maar ook omdat op vele
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gronden de aanplant onafhankelijk van de toestemming der
eigenaren zou moeten geschieden, zoodat op groote schaal
in de regten van het bijzonder eigendom zou moeten worden
ingegrepen.
De wet van 28 Juli 1860 heeft geene zoo uitgebreide
strekking. Deze verklaart behalve op staatseigendom de
bewouding alleen verpligtend op hellende terreinen, en in
geval de toestand van den bodem gevaarlijk of nadeelig
wordt voor aangrenzende gronden.
De verklaring dat de bewouding is van openbaar nut,
moet gegrond zijn op een door deskundigen ingesteld onderzoek, van eene gemeente mag in een jaar niet meer dan
een twintigste van hare gronden worden onteigend, zoodat
de bergbewoners zijn verzekerd tegen eene plotselinge algeheele onteigening hunner weiden.
Niet altijd is het noodig boomen te planten om het
wegspoeleu van het bergterrein tegen te gaan. Op nog
niet aangetaste, niet zeer hellende terreinen zijn grassoorten
voldoende om het regenwater op te houdeu en te verdeelen,
zoodat geen slib wordt meegevoerd. Daarom werd in 1864
eene wet in het leven geroepen die in het belang van de
veestapel het planten van grassoorten in de plaats stelde
voor het bewouden van gronden, waarbij het bewouden minder
noodig kon werden geacht.
Zoo kunnen de bergterreinen worden verbeterd door het met
grassoorten beplanten der nog gezonde, en het bewouden van
de, aangetaste gedeelten terwijl eigenlijke kunstwerken moeten worden aangelegd daar waar het noodig is de stroomsnelheid te vermindereu, het stroombed te bevestigen of de
grond voor de beplanting geschikt te maken. Na eene ongeveer zeventienjarige werkzaamheid kunnen thans werkwijzen ter verbetering van bergstroomen worden aangegeven,
die bij ondervinding doelmatig zijn gebleken. De verbetering moet altijd in het ontvangbekken worden aangevangen.
Itondom dit gedeelte van den bergstroom moet eene grenslijn worden uitgebakend die niet door den landbouw mag
worden overschreden. Binnen die grenslijn moeten gelegen
zijn de terreinen die, in cultuur gebragt, door het daarover
vloeijende water zouden worden weggespoeld. Ze is dus
afhankelijk van de geaardheid van den grond en van de
wijze waarop men zich voorstelt die in cultuur te brengen.
Binnen die grenslijn plante men op de minst hellende
terreinen gras, terwijl de steilere hellingen moeten worden bewoud. De helling bij welke het gras onvoldoende
wordt om den bodem een voldoend weerstandsvermogen te
geven, verschilt met de grondsoort en moet voor elk geval
door proeven worden uitgemaakt.
Laat de topografische toestand van terreinen dit toe, dan gaat
men met het planten van boomen voort tot alle sterke hellingen binnen de grenslijn met bosch zijn bedekt en daarmede
is dan de verbetering van het ontvangbekken afgeloopen.

Er kunnen

zich echter verschillende gevallen voordoen,
bij welke dit zonder voorbereidende werkzaamheden niet
mogelijk of de beplanting op den duur niet houdbaar is.
\\
mineer de helling van het stroombed zoo groot is dat bij
een waterstand iets hooger dan de gemiddelde de bodem
bewegelijk wordt, en vaste storten worden voortbewogen, zou
afschuring van bed en ondermijning der wanden nog kunnen plaats hebben, waardoor de aanplantingen met den grond
naar beneden zouden storten. In dit geval moet het bed
der beek zoodanig worden bevestigd dat dit niet meer wordt
uitgespoeld. Dit geschiedt door den aanleg van dalversperringen dwars door het bed der beek gebouwd. Deze bestaan
uit zware muren die op eene geschikte' plaats het dal afsluiten en bovenstrooms eene kom vormen waarin het afgevoerde

materiaal kan worden opgenomen, terwijl ze tevens vaste
punten vormen waar de bodem van den bergstroom niet
meer kan verdiepen. Zoowel in de Fransche als in de
Zwitsersche bergstroomen zijn dergelijke dalversperringen aangelegd, waarvan sommige eene hoogte hebben van 16 tot
17 Meters.
Die muren zonder metselspecie opgetrokken hebben een
boogvorming grondvlak waarvan de converne zijde stroomopwaarts is gekeerd. De beide uiteinden moeten diep in den
oevers zijn ingewerkt dan wel indien de oevers steenachtig
zijn, met inkappiugen daarin worden ingelaten. De steensoort
moet voldoende vastheid hebben en niet onderhevig zijn
aan verweering. De steenblokken moeten, wanneer ze niet
in regelmatige stukken voorkomen, ruw worden bekapt ten
einde eenig verband te verkrijgen en de voegen te doen
aansluiten.

De grootste blokken moeten voor de stroomafwaarts gezijde worden gebruikt; de langs voegen moeten behoorlijk verspringen, nooit boven elkander liggen en zooveel
doenlijk loopen in de richting van de straal waarmede liet
grondvlak der muur is beschreven. Deze blokken dienen
eene lengte te hebben van ongeveer 1 M. in de richting
van den stroom om de niéuwe voldoende weerstandsvermogen te geven. Stroomopwaarts kan de muur uit kleinere
steenen bestaan, doch ook deze moeten in goed verband
onderling en tegen de grootere steenen aansluiten. De boyendikte der geheele muur moet zijn S
tot 4 meter.
De onderdikte is grooter omdat het stroomafwaarts gerichte
cilinder vlak niet loodregt staat, maar 1/ s of J /4 der hoogte

keerde

achteroverhelt. De muren mogen niet minder steil zijn,
omdat ze dan van de er over stortende steenblokken te veel
te lijden zonden hebbeu. Bij den aanleg worden deze muren niet hooger dan 5 Meter opgetrokken, en worden ze later
opgehoogd, dan geschiedt dit telkens met hoogten, van niet meer
dan 3 1 ) 1 tot 4 Meters. Het bovenvlak der muur wordt niet horizontaal gemaakt, maar moet in het midden 1 tot 1.5 Meter
lager zijn dan aan de aansluiting met den oever, opdat de
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oevers zoo weinig mogelijk door het afstortende water worden beschadigd. Benedenstrooms moet voor de versperring
een stortebed worden aangelegd van ongeveer 10 Meters

lengte en ter dikte van ten naastenbij 1 Meter. Zoodra de
bovenstrooms van de versperring gelegen kom geheel is
gevuld kan een tweede dergelijke muur boven op den eersten
worden gebouwd. De stroomafwaarts gekeerde zijde van
dezen muur ligt echter niet in een vlak met die van den eerst
aangclegden, maar oenigzius meer stroomopwaarts zoodat een
dorpel wordt gevormd, waarop de val van het water wordt
gebroken.

Deze tweede muur kan zonder fundeering op de achter
den eersten opgevangen materialen worden gesteld. Deze
liggen toch gewoonlijk zeer vast en de openingen tusschen
de grootere stukken zijn met fijner materiaal volgespoeld.
O]) dun tweeden muur kunnen nog meerdere worden aangelegd,
wanneer dit noodig mogt zijn.
Heeft men zoo eene hoogte van 10 tot 15 Meters bereikt en vertoonen zich uitspoelingen beneden het stortebed,
dan moet een tweede aan het eerste aansluitende en ongeveer 80 tot 100 centimeters lager liggend stortebed worden gelegd.
Door eene reeks van zoodanige versperringen kan de helling van liet stroombed tusschen % opvolgende werken zoodanig worden gewijzigd, dat du stroomssnelhuid niet groot
genoeg is om vaste stollen mede te voeren.
Het bed der beek is daardoor bevestigd, uitschuring
der oevers heeft niet meer plaats, en dus kunnen aanplantingun geschieden zonder dat ondurmijning door den stroom
te vreezen is.
Deze methode werd met gelukkig gevolg aangewend in
Zwitserland, o.a. in de üufi-ravijn bij het dorp Mollis en
in de Steinbruch ravijn bij Niifuls en in frankrijk bij onderscheidene bergstroomen.
"Wanneer de hellingen van sommige gedeelten van hut
turrein binnen de grenslijn van beplanting zeer steil zijn
heeft gras geen weerstandsvermogen genoeg en zou het daartegen geplant houtgewas door eigen zwaarte naar beneden
vallen; de grond waarin de wortels zich vasthecht ten meevoerend.

Bij sommige weinig zamunhangende grondsoorten wordt
zelfs bij geringe helling en bij zwakke regenbuijeu de grond
meegevoerd. Jonge boomen en planten worden dan weldra
ontworteld en door den stroom meegesleept. Aan beplantingen moeten ook dan voorbereidende werken vooraf gaan.
Soms zal men met den aanleg van eenige betuiuiugen
of lage steendammetjus met klui bekleed kunnen volstaan,
maar meestal heeft de inschuring reeds zoodanige vorderingen
gemaakt dat du kleine werken onvoldoende zijn. Dan moet
men niet alleen de dalen maar ook de hooge oevers en soms
zelfs de scheidingsruggun in behandeling nemen. Daartoe

moet het al te geaccidenteerd terrein worden hervormd in
een ligt golvend oppervlak, dat door beplanting met gras
en boomen voldoend weerstandsvermogen tegen afspoeling
kan verkrijgen. Om dit resultaat te verkrijgen moeten behalve de dalversperringen, bovenstrooms van elke versperring
horizontale terrassen worden aangelegd, verdedigd naar omstandigheden door bekleedingsmuren of met steen gevulde
manden of takkebossen. Den grond voor deze terrassen spoele
men van de hooger gelegen gedeelten daarop neer, zoodat
die hoogte wordt verminderd, terwijl de ravijn terrasvormig
wordt aangevuld. Op dit verbeterd terrein plante men eerst
snel opschietende bladrijke boomen, om die later wanneer
de grond voldoende vastheid heeft verkregen te vervangen
door boomsoorten voor den bodem geëigend.
Deze werkwijze is met gunstig resultaat aangewend op
de oevers der bergstroomen van Riou Bourdouse en van
Sainte Marthe en op bijna het geheele oppervlak van het
ontvangbekken van den bergstroom van Tllermitane, (departement Hautes Alpes).
Nog een toestand van den grond vordert voorbereidende
werkzaamheden voor de bewouding.
Soms komen afglijdingen van geheele stukken oever voor
en wordt de bodem bij aanhoudende regen zoo beweeglijk,
dat ze alleen onder een buitengewoon llaauw talud blijft staan.
De oorzaak van deze afglijdingen moet worden gezocht in
slechten afvoer van grondwater. Het neervallende regenwater kan niet wegzakken, omdat het door een ondoordringbaar gedeelte van den bodem wordt tegengehouden.
Du bovengrond wordt daardoor moerasachtig en daar het
water de wrijving over du minder doordringbare onderlaag
vermindert glijdt, wanneer die onderlaag slechts cunigzins
afbelt, de slappe bovengrond naar beueden.
Deze toestand wordt gemakkelijk verbeterd door den aanleg van draineergangeu van drooge bergsteenen, waardoor
het water afgevoerd en de oorzaak der afglijdingeu wordt
weggenomen. De onderlinge afstanden en richtingen van
zulke draineergangeu zijn afhankelijk van den toestand van
den bodem en de geaardheid van den grond. Hoe minder
doordringbaar de grond is, hoe geringer de onderlinge afstand
der gangen moet zijn.
Deze werkwijze werd ouder anderen toegepast bij de verbetering van den bergstroom van Bourget, boven Barcelonnette in hut departement van de Basses Alpes, met het gevolg
dat du afglijdhigen niet meer plaats hadden.
Na de voltooijiug der verbetering van het ontvangbekken
van eenen bergstroom moet met die van het afvloeijingskanaal worden begonnen. Ook rondom dit gedeelte van
den bergstroom mout eene grenslijn worden uitgebakend
binnen welke beplantingen moeten geschieden: van gras,
kreupelhout of opgaand geboomte en bij minder gunstige
omstandigheden moeten gelijksoortige voorbereidende werken
a
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worden aangelegd als voor het ontvangbekken omschreven.
De helling van het bed van dit stroomgedeeltc is het grootst
en daarom zullen aldaar gewoonlijk eene reeks dalversperringen noodig wezen. Bij den aanleg van deze werken moet
worden nagegaan of die ook dienstbaar kunnen worden gemaakt aan bevloeijingen; vooral bij de keuze van de plaats

den stroom meegevoerd. De afwerpingskegel werd telkens
door vaste stoften opgehoogd, zoodat geene begroeijing kon
plaats hebben. Het geheele terrein werd gekenmerkt door
voortdurende verwoesting van den bodem door het langs
de oppervlakte stroomende water.
De werken aldaar sedert lSfifi voor de verbetering van

van aanleg moet dit worden overvogen.
De afwei-pingskegel vordert geene bijzondere behandeling.
Meestal is die reeds begroeid of worden daarop landbouwproducten geteeld. Hel stroombed, dat zich daarop vormde,
heeft meestal voor den verbeterden bergstroom een voldoend

den borgstroom aangelegd zijn de volgende:
10. Dalversperringen van steen waarvan een paar zijn
gemetseld, omdat de steen over zoodanigen afstand moest
worden aangevoerd, dat de aanleg van gemetselde dammen
goedkooper was aangezien deze van kleiner afmetingen kunnen
zijn dan eenvoudig van steen opgezette versperringen.
20. Draineeringen van breuksteen in de afglijdende taluds.
30. ISeklecdingsmuren en kleidammen, die het afstorten
der hellingen beletten en terrassen vormen in de richting
van den stroom.
Deze terrassen zijn nog rechthoekig op de
door
kleidammen verdeeld, waardoor trappen
stroomrichting
worden gevormd.
40. Dewouding van de taluds en van de oevers.
Eene vergelijking van den vroegeren toestand met den
tegenwoordigen toont aan dat de uitgevoerde werken afdoende zijn.
In het ontvangbekken begint bosch te grocijen. Door
de bescherming der bladrijke boomen bereikt het regen
in fijn verdeelden toestand den bodem en wordt daar nog
door wortels, mosch en dergelijken tegengehouden, liet bed
van het afvloeijingskanaal is verbreed en wordt uu gevormd
door regelmatig hellende gedeelten door de barrages gescheiden de s'troomssnellieid is verminderd, de oevers zijn
regelmatig van vorm en begroeid zoodat ze niet meer

dwarsprofil; en slechts in enkele gevallen is verbreeding
daarvan noodig.
Van de verkregen resultaten van deze werkwijze die in
Frankrijk werd gevolgd zijn lot nog toe geene cijfers betreffende de wijziging van het regime der rivieren bekend.
Deze zouden toch nog weinig waarde hebben omdat de
invloed van liet bewouden op de beneden rivieren vooralsnog slechts gering kan zijn, daar toch nog maar een
klein gedeelte van het te beplanten oppervlak is afgewerkt.
Men heeft de meest bedreigde plaatsen het eerst onder handen genomen en daardoor vooralsnog alleen plaatselijk wijziging van tien bestaanden toestand verkregen.
Die wijzigingen zijn echter van zoodanigen aard dat ze
recht geven aan te nemen dat het voorgestelde doel zal
worden bereikt, wanneer het stelsel van verbetering wordt
voorgezet.
Het departement van de Dröme wordt van het oosten
naar het westen doorsneden door twee rivieren met zeer
sterk verhang de Dr&me en de Aygues die beide in de
Alpen ontspringen en zich in de Rhone ontlasten.
Rondom 24 bergstroomen zijn grenslijnen uitgebakend
binnen welke beplanting moet plaats hebben. Deze beplantingen zullen komen te liggen op 600 tot 1200 Meters
boven het oppervlak der zee in sterk uitgeschuurde terreinen.
De oppervlakten die beplant moeten worden hebben gezamenlijk een inhoud van 11.600 hectaren; 2893 hectaren
zijn gereed. Sedert 1865 werd niet deze stroom verbetering
aangevangen en hoewel nog slechts een vierde der beplanting gereed is, worden de wegen en landerijen in de benedenwaarts gelegen vallei niet meer door vaste stoffen overdekt, noch door water beschadigd.
De bergstroom van Bourget gelegen boven Barcelonnette
(l?;i>>i-s Alpes) ontspringt op 2937 Meters boven het oppervlak der zee en stort zich in de rivier Übage op eene hoogte
van 1174 Meters na een afstand van 5135 Meters te hebben doorloopen. In 1866 was het ontvang-bekken onbegroeid, het afvloeijingskanaal, diep ingeschuurd tusschon steile
wanden, had een zeer beweeglijke bodem, de wanden van
het ontvangbekken en de oevers van het afvloeijingskanaal
stortten af: de laatste sporen van plantengroei werden met

,

,

afstorten.
liet afgevoerde water bevat geen slib meer en op de afstortingskegel die niet meer wordt opgehoogd begint plantengroei zich te ontwikkelen.
In 1865 ontstond na ontwouding in het terrein van het
gebied van de Sigue, een der grootste afftuenten van de
Garonne, de bergstroom Laon des Bas, die al spoedig den

bodem verwoestte en groote schade deed aan de benedenwaart s gelegen bebouwde velden. Het ontwerp tot verbetering bestond in barrages, bekleedingen van steen en klei
bezodingen en bewouding van SS hectaren.
Door de uitvoering van het ontwerp is de bergstroom
onschadelijk geworden, afvoer van vaste stoften heeft niet
meer plaats.
Op gelijke wijze werd ook de bergstroom St. Antoine
(Isère) onschadelijk gemaakt; de uitschuring der oevers bedreigde zelfs het bestaan van het vlek d'Oisans. Door bevestiging en bewouding van het terrein is dit thans buiten
gevaar, de gronden worden niet meer aangetast en de waterafvoer is vrij gelijkmatig geworden.

WA TE R W EGE N EN

Oppervlakkig zou men uit deze beschouwingen de gevolgtrekking maken, dat de aanwezigheid van veel bosch in het
gebied van een bergstroom voldoende zou wezen om den
waterafvoer zoodanig te regelen dat geene verdere verbetering noodig is.
De praktijk toont echter de onjuistheid van zoodanige
gevolgtrekking aan.
In de groote rivieren op Sumatra en Bomeo welker gebied bijna geheel met bosch is bedekt, is het regime zeer
onregelmatig, en hebben dikwijls hooge waterstanden plaats,
terwijl zeer veel vaste stoffen worden afgevoerd, zoodat de
riviermond meer en meer zeewaarts wordt verplaatst en
in en voor dien mond banken worden gevormd, die het
vaarwater versperren.
Het is juist de te groote hoeveelheid digt bosch, die oorzaak is van het onregelmatig regime van den stroom. Het
uitgebreid woud belet de verdamping en bevordert het inzuigend vermogen van den grond, maar bij elkander
spoedig opvolgende zware regenbuijen wordt de grond over
een groot oppervlak en tot vrij groote diepte met water
verzadigd.
Uit den onmiddelijk langs den stroom gelegen grond sijpelt
het water het eerst in de rivier en uit de verder afgelegene
terreinen kan het water eerst weg zakken wanneer de
langs den stroom gelegen grond strook weinig water meer
bevat.
Dit wegzakken door den grond gaat voor die verder gulegen terreinen zeer langzaam; de hijgroseopitoit van den
grond, de af te leggen weg en de hindernissen die het
water op dien weg ontmoet zijn hiervan de oorzaak.
Valt nu veel en aanhoudend regen dan worden de gronden
van het riviergebied met water verzadigd en doorweekt;
het terrein kan dan geen water meer opnemen en het regenwater vloeit over de oppervlakte van den verzadigden
bodem, alsof die ondoordringbaar ware; de losse doorweekte
grond gemakkelijk meevoerende, daardoor op hellende terreinen de Doornen losspoelende; welke clan in de rivier storten en door den stroom worden meegevoerd.
Daarom voerl eene rivier een oorspronkelijk bosch doorloopende bij hooge waterstanden veel hoornen en nog meer slib af
dan eene rivier die onbegroeid terrein doorloopt Een zeer lage
waterstand treedt echter bij zoodanige rivier zelden in; eerst
na zcei' langdurige droogte is het water uit de gronden,
van het riviergebied geheel weggezakt.
Rondom zoodanige rivier moet eene grenslijn worden getrokken, buiten
welke een vrij groot oppervlak van bosch moet worden
kaalgekapt; dan vloeit het water over den kalen bodem
en door den grond binnen de grenslijn spoediger naar de
rivier omdat de afstand door het water af te leggen minder
groot is en de helling der wateraderen in den grond steiler
kunnen zijn.
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Daar ook een bergstroom in oorspronkelijk bosch het
bed verdiept en de oevers sterk aantast, zullen voor zijne
verbetering behalve de uitkappingen nog kunstwerken als

versperringen, bekleedingsmuren, kleibekleedingen, noodig zijn
ten einde den afvoer van vaste stoffen te beletten en plantengroei op de taluds in stand te houden.
Is de aanleg van reservoirs mogelijk, dan zijn die zeker aan
te bevelen; het gebruik van het daarin verzameld water kan
geheel naar voorkomende omstandigheden worden geregeld,
zoodat het de meest nuttige aanwending kan vinden, zoowel
voor bevloeijing als tot bevordering der bevaarbaarheid en
der regelmatigheid van het waterprovenu der rivieren.
De afvloeijing van het in weinige uren daarin opgenomen
water, kan over zoodanig tijdsverloop worden verdeeld, dat
het afvoerend vermogen der rivier niet wordt overschreden;
alleen ingeval het reservoir geheel gevuld is, stort het meerdere daarin vloeijende water met een overlaat in het rivierbed, en kunnen daardoor wel eens plotseling hooge waterstanden ontstaan. Deze zullen echter minder hoog loopen
dan wanneer het reservoir niet bestond, omdat de overstorting eerst plaats heeft nadat het geheel gevuld werd, en dus
een gedeelte van het water daarin werd opgenomen. Ook
zullen ze bij voldoenden inhoud van het reservoir zeer zelden voorkomen; tegen het einde van het drooge jaargetijde
zal het verzameld water gewoonlijk zijn verbruikt, en gedurende den regentijd de afvoertunnel geheel of gedeeltelijk
worden geopend, naarmate de waterstand in het reservoir
min of meer hoog is. Overstorting heeft daarom alleen plaats
wanneer de watertoevoer in het reservoir grooter wordt dan
het afvoerend vermogen der tunnelopening, gedurende zoolangen tijd dat door het verschil dezer beide hoeveelheden
het reservoir wordt gevuld. Wanneer zich in het stroomgebied
bergmeren bevinden, kunnen deze gewoonlijk zeer goed voor
reservoirs worden gebezigd.
Daartoe moet de toevoer naar het meer geregeld, en de
plaats of plaatsen van aftapping gekozen worden. Liggen
deze laatste niet. in het laagste gedeelte der oever, dan moeten
alle lager gelegen gedeelten worden opgehoogd, opdat nergens overstorting kan plaats hebben. Voor iedere aftapping
zijn echter kunstwerken noodig.
Zoodanige kunstwerken zijn: barrages voorzien van eenige
aftappingskranen van voldoende wijdte, gesloten door schuifof klepventielen, en overlaten waarvan de top zoodanig is
aangelegd dat geen overstorting over de barrages is te
vreezen.
Treft men zoodanige bergmeren niet dan kan nog altijd
een reservoir worden daargesteld door den bouw van eene
hooge barrage in een naauw gedeelte van een dal, wanneer
dit stroomopwaarts niet te veel verhang heeft en breed is,

zoodat het een soort van hoogvlakte vormt.
De aanleg van barrages van eenige hoogte is echter alleen
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mogelijk wanneer ze op steenbodem kunnen worden gefundeerd.
Die bodem moet zelfs uit zeer vasten -teen bestaan, die
niet onderhevig is aan verweering en voldoend weerstandsvermogen heeft tegen doorpersing; immers de druk die op
eenige vierkante decimeter van eene barrage wordt uitgeoefend is gelijk aan zooveel KG. als het zwaartepunt van die
oppervlakte decimeters beneden het watervlak in het reservoir is gelegen.
Deze sterke persing maakt het duidelijk dat onderscheidene
hooge barrages, die op niet voldoend vasten bodem waren
gefundeerd, onderloops werden en instortten tot groot nadeel der stroomafwaarts gelegen dalen. In de Pijrenëen
wordt thans een bergmeer Orédon in het belang der watervoorziening der aan den voet der bergen gelegen dalen in
een reservoir hervormd.
In het gedeelte van te departementen Gers, Hautes Pijrénées, Haute Garonne waartoe die dalen behooren, loopen
gedurende den zomer de rivieren droog zoodat in dien tijd
daaruit zelfs geen drinkwater voor menschen of diereu kan
worden verkregen.
Men heeft getracht dien toestand te verbeteren door den
aanleg in de hoogvlakte van Lanémezan van een kanaal
lang 28 Kilometers met een doorstroomingsvermogen van
7 M. per secunde, waartoe het water bij Sarrancolin uit de
rivier de Neste werd verkregen. Met de hoeveelheid van
7 M. per secunde kon een gedeelte der vlakte van LanéV
mezan worden bevloeid, en onderscheidene valleijen van water worden voorzien. Bij lage waterstanden in de Neste
kon echter die waterhoeveelheid daaruit niet worden verkregen,
en daarom werd er toe overgegaan om het meer Orédon
tot réservoir in te richten. Dit meer is vrij hoog gelegen
in het gebied van de Neste, waar de bodem uit graniet
bestaat. Het heeft eene oppervlakte van 24 hectaren, ontvangt het water van vier andere meeren (Cap de Long, Laquettes, Aubert en Aumar) en van twee gletschers (Neonvreil
et Pic de Long) en wordt in het geheel gevoed door het
water dat meervalt op een gebied van 2770 hectaren. De
koogte van het watervlak bij gewonen stand is 1852 M. en
die van de omringende hoogten ruim 3000 M. boven de
zeeoppervlakte.
De werken om liet meer tot een reservoir te maken zijn;
eene insnijding in den natuurlijken overlaat verlengd tot
7 M. beneden de oppervlakte van het water, dienende tot waterleiding en eene barrage, waardoor het niveau van het water
ruim 16 Meters kan worden verhoogd.
De insnijding in de natuurlijke overlaat loopt door het
graniet en heeft eene lengte 480 Meters. Zij werd gedeeltelijk gevormd door het doen springen van den steen door
middel van buskruid. Aan de naar het meer gekeerde kant
liet men eene steenbank staan om die eerst na voltooijing

van de barrage weg te ruimen. Ter verwijdering der losgesprongen steenstukken maakte men op den overlaat aan de
zijde van het meer een aarden dam, waarin een met balken
gesloten doorlaat sluisje, zoodat men het wal er van het meer

willekeurig kon ophouden of laten afvloeijen. Het niveau
van het water in het meer werd door den aarden dam
eenigzins opgestuwd.
Na het springen der mijnen, gewoonlijk des avonds, opende
men het sluisje en een sterke waterstroom voerde de meeste
steenen mee.
In de waterleiding, ter plaatse waar later de barrage zal
worden gemaakt en dus een deel daarvan uitmakende, wordt
een muur van beton ia Portland-cement gemaakt, hoog 7 en
dik 8 Meters. Door dezen muur werden aangebragt 11 gegoten ijzeren buizen van 0.3 M. diameter, meer afwaarts
voorzien van kranen met schuifventielsluiting. Aan de zijde
van het meer zijn de laatste stukken der buizen trechtervormig verwijd tot O,GO M. diameter. De buizen worden
aangebragt in 2 rijen; 5 in de onderste en 0 in de
bovenste rij.
De meer afwaarts gekeerde kranen zijn bereikbaar door een
boven de waterleiding aangebragte gang, die even als die
waterleiding gedekt is met een gewelf' van zoodanige afme-

tingen, dat het gewigt der daarop aan te leggen barrage
veilig worden gedragen.
Ongeveer regthoekig over de waterleiding wordt op den
natuurlijken overlaat de barrage aangelegd. Deza bestaat uit
een aarden dam, waarvan het talud aan de zijde van het
meer met een betonlaag wordt voorzien.
Voor den aanleg van den aarden dam werd het terrein,
met de meeste zorg gereed gemaakt. Boomen, struiken en
alle plantaardige stoften werden weggeruimd; zoodat de
steenachtige bodem kwam bloot te liggen.
De plaats van waar de aarde moest worden aangevoerd
werd met de kruin van den overlaat door spoorwegen verbonden, door eea aanvoerweg die daarnaar hellend afdaalt en
een terugweg in tegengestelde richting afdalende, zoodat de
teruggekeerde wagens 7 meters lager komen te staan dan de
vertrekkende.
De teruggekeerde wagens worden langs een hellend vlak
door eene ketting zonder eind, welke door een waterrad in
beweging wordt gebragt, weer naar de plaats van vertrek
opgetrokken. De helling der spoorwegen is zoodanig dat een
in beweging gebragte wagen, zich met eene mat ige snelheid
daarover blijft voorbewegen, zoowel naar de stortplaats van
den aangevoerden grond als van daar naar den voet van het
hellend vlak. ledere wagen is voorzien van een rem, waardoor
de gang zoo noodig door den geleider kan worden geregeld.
Tot voorzetting van de ophooging met grond werd water

gebezigd.
In eene kleine leiding langs den aanvoerspoorweg bragt
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van ongeveer 15 liters per secunde; dit
wat» werd verkregen uit liet kanaal welks provenu tegelijk
diende om liet waterrad waardoor de ledige wagens tegen
het hellend vlak werden opgetrokken, in beweging te brengen.
Bij de barrage kon men het water leiden in een houmen

een stroom

ten goot uitmondende 0.8 M. lager dan de rails waarop de
geladen wagens aankwamen. De goot werd verlengd naarmate de ophooging vorderde, zoodat ze altijd bij de
stortplaats van den grond uitmondde.
Men stortte nu eerst den inhoud van twee of drie wagens
neer, zoodat men een aardhoop verkreeg van 3 tot 5 Meters
hoog; vervolgens leidde men den waterstroom door de houten goot, zoodat hij zich op den los neergeworpen grond
uitstorte, welke daardoor in slib werd hervormd.
De zware stukken zakten naar beneden de openingen er
tusschen werden met slib aangevuld en nadat het water was
uitgezakt, werd het geheel eene vaste massa, waarvan weinig of
geen zetting meer was te vreezen. Deze werkwijze is gelijksoortig aan het op Java gebruikelijke opspoelen van grondwerken. Een aantal werklieden leidden met schoppen en
haken de afspoelende materialen in de gewenschte richting.
Ter voorkoming van doorpersing van den dam moet het
buitentalud met een betonlaag worden bekleed maar met
hoeveel zorg zoodanige betonlaag worde gemaakt, ze zal
altijd wel eenigzins doordringbaar blijven.
Door zetting in den grond of in de opdroogende specie, kunnen gemakkelijk scheuren ontstaan, die het water doorlaten.
Men heeft getracht dit te beletten door het aanbrengen
van een asphaltlaag, maar met het oog op de mogelijkheid
dal die laag bij zware drukking door het water zou te lijden
hebben, bleef verwoesting nog altijd te vreezen.
Daarom werd nog eene algemeene drainering aangebragt
tusschen du buitenbekleeding en den eigenlijken dam, waardoor deze wordt beschermd en het ontstaan van een lek in
de buitenbekleeding dadelijk blijkt door het werken der
draineergangen.
liet buitentalud werd eerst bekleed met een betonlaag
van 0,20 M. dikte. Hierop werd gelegd eene draineerlaag
van drooge steenen dik 0,30 M., en daarop komt de betonbekleeding met de asphaltlaag.
Aan den voet van het binnentalud wordt een verzamelende draineergang gemaakt die met de algemeene draineerlaag gemeenschap heeft door om de twee meter aangelegde afleidingen. Op het buitentalud wordt de plaats
gemerkt onder welke zich die afleidingen bevinden. Om
nu een ontstane scheur in de buitenbekleeding te vinden,
ziet men eenvoudig na welke afleiding werkt, dan moet de
scheur zich bevinden nabij de op het buitentalud gemerkte
plaats, onder welke zich die afleiding bevindt.
De verzamelende draineergang breed 1 M. en hoog
onder het midden van het gewelf 1.5 M. mondt uit in

den gang waardoor men de kranen kan bereiken; van daar
loopt liet draineerwater in de oudergelegcn leiding.
Het zand en grint voor den beton noodig werden vooraf
in stroomend water gewasschen en de bereiding geschiedde
oj) een platform in een van welks hoeken zicli een verticale,
vierkante, uit planken samengestelde koker bevindt van cc.
0.30 M. zijde en hoog 2, 50 M. Lu dezen koker bevinden zich
om de 0,2 M. horizontale, elkander kruisende ijzeren staven,
Op het platform wordt de kalk gebluscht daarna de
kalkbrij gelijkmatig gespreid op een zand- en grintlaag
van ongeveer 0,15 M. dikte, de massa gezamenlijk dooreengewerkt, en vervolgeus door den koker geworpen, waar de
vermenging wordt voltooid. De koker mondt uit in een bak,
waaruit de beton wordt geschept naarmate men ze noodig heeft.
Overstorting over de barrage wordt voorkomen door een
overlaat van 40 M. lengte gelegen aan de regterzijde van
dat werk in het graniet uitgekapt.
De werken werden begroot op 908.000 francs doch deze
som zal waarschijnlijk niet geheel noodig zijn. Per M
reservoirsinhoud zullen de kosten denkelijk niet veel meer
dan 10 centimes bedragen.
Het allereerst werd deze zaakt in 1840 onderhanden genomen door den Hoofd-Ingenieur Moutet. Voor het eindproject en de uitvoering van het werk werd de Hoofdingenieur Michelier van 1867 tot 1873 bijgestaan door den
Ingenieur d'Ussel vervolgens door den Ingenieur Lix, en na
diens overlijden in December 1875 door den Ingenieur Alvin
die in Juli IS7O de leiding van het werk werd toevertrouwd.
Werken tot vorming van geheel kunstmatige reservoirs
zijn o. a. aangelegd in de beek Turens.
De Turens ontspringt in het gebergte van Charolais tusschen de lUifme en de Loire en valt even boven de stad
3.

St. Etieuue in de Loire.
Het rivierbed en de oevers bestaan uit graniet. In 1866
werd in hel vernauwde gedeelte bij Gouffre d'Enfer, een
gemetselde barrage gebouwd. Ze heeft eene hoogte boven
den rivierbodem van ongeveer 42 M eene onderbreedte van
39.7 en eene bovenbreedie van 0 M.
De taluds zijn hol cilindrisch, zoodat de hellingen voor
het benedengedeelte van den muur minder steil zijn dan
voor het boyengedeelte.
Op deze muur is nog eene borstweringmuur gemetseld
hoog 5 M en dik 3 M.
Het bassin heeft een inhoud van 1.750000 M s De waterafvoer geschiedt dooi- 2 gegoten ijzeren kranen met klepventieleu, die van af den borstweringmuur kunnen worden
geopend en gesloten. Het werk had ten doel overstroomingen te voorkomen en het dal met de daarin gelegen fabrieken
het noodige water te beschaffen De kosten bedroegen
4.750000 francs. (')
.

(')
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De stad St. Etienne verkreeg water uit de boven dit reservoir gelegen bronnen. In geval de van daar verkregen hoeveelheid onvoldoende was, werd uit het reservoir van de
Gouflre d'Enfer afgetapt.
Wanneer do Turens minder afvoerde dan 300 liters per
secunde, was alles voor de fabrieken noodig; alleen ingeval meer
werd afgevoerd kou dat meerdere worden gebruikt om de stad
van water te voorzien. De hoeveelheid, die alzoo beschikbaar
bleef, was op verre na niet voldoende, voor de behoeften van
hare 125000 inwoners en verbetering van den toestand was ecu
dringend vereischte. Daarom werd voor eene som van
2.200,000 francs de beschikking aangekocht over al het
water, dat de Turens meer afvoert dan 25 liters per secunde,
welke hoeveelheid noodig is voor de bewoners van de boven
St. Etienne gelegen vallei.
Met het oog op het zeer onregelmatig régime van de beek
bleek het geraden nog een tweede reservoir te maken, daar
toch de inhoud van dat bij Gouffre d'Enfer bij zeer zuinig
beheer slechts voor hoogstens 100 dagen voldoende is, wanneer
het verzameld water alleen door de stad werd gebruikt.
Daarom wordt op 2200 Meters bovenstrooms van die bij
Gouflre d'enfer bij Pas de Piot een tweede barrage aangelegd, van gelijksoortige zamenstelling.
Het te verkrijgen reservoir zal een nuttigen inhoud hebben van 1.350,000 M*.
De hoogte der barrage zal zijn 34.50 M. de onderdikte
21.86 M. en de boyendikte 4.9 M.
Dö horizontale doorsnede is een gedeelte van een ring
gevormd door 2 evenwijdige cirkelbogen. Du afstand van
het middelpunt waaruit die bogen zijn beschreven tol het
midden van den ring is 350 M. De convexe zijde is stroomopwaarts gekeerd. De afvloeijing van het water geschiedt
door een tunnel, van 81.10 M. lengte tusschen de hoofden,
gekapt aan den regteroever, in de rots waartegen de barrage is opgerigt. Het uiteinde van den tunnel is gevuld
met een blok metselwerk ter dikte van 20 M. In dit
metselwerk zijn aangebragt 2 gegoten ijzeren buizen van
0.4(1 M. diameter voorzien van kranen met klepventielen.
Het uit die kranen vloeijende water kan naar omstandigheden worden geleid in het bed van de Turens of naar 2
fabrieken stroomafwaarts van Pas de Piot gelegen.
Wanneer het reservoir geheel gevuld is, vloeit het meerder aangevoerd water over een overlaat van 30 M. lengte,
welks kruin ligt op 1 M. beneden den bovenkant van de
barrage. \an daar valt het in een afleidingskanaal waardoor het over zeven watervallen elk 3.5 M. hoog in de
Turens stort. De totale inhoud van het metselwerk is
ongeveer 12.100 M*. De inhoud der eigenlijke barrage is
37600 M 3. De uitgaven voor dit werk te doen zulleu met
inbegrip van onteigeningen bedragen 1.280,000 francs.
Het werk wordt bij aanneming uitgevoerd, [n 1873 werd er

mede aangevangen en in het laatst van 1878 was het bijna gereed
Het metselwerk bestaat uit breuksteen van graniet in
hydraulische kalk van de ïheil, afkomstig van Lafarge,
Viviers (Ardéche) van de Heeren L. en E. Pavin. (')
De specie is zamengesteld uit 350 KG. hydraulische
kalk op 1 MB zand. Van deze specie is ongeveer 0.1 M*.
voor iedere Ms . metselwerk noorlig.
Slechts zelden zal men een dal aantreffen dat zich eigent
voor den aanleg van een reservoir, namelijk een sterk vernauwd gedeelte met rotsachtigen bodem en oevers en stroomopwaarts eene hoogvlakte. Wanneer men zoodanige werken
zou willen uitvoeren in een vrij breed dal, zouden de kosten
al spoedig zoo hoog loopen, dat de gekapitaliseerde waarde
der te verkrijgen voordcelen minder zou zijn dan het bedrag der
aanlegkosten; zoodat de bouw niet te verdedigen zou wezen.
.

IL

Regeling van den

waterafvoer

van de boyenrivieren.

Wanneer het régime van alle bergstroomen die in eene
uitmonden door de hiervoor aangegeven middelen zoo regelmatig mogelijk is gemaakt, wordt de boyenrivier meer gelijkmatig gevoed.
Het in haar eigen gebied neervallend water wordt langzaam
naar de rivier gevoerd, omdat tusschen het stroombed en
de hoogten die het rivierdal begrenzen zich altijd een
bijna horizontaal terreingedeelte bevindt, waarover het water
niet snel kan wegvloeijen, zoodat het eerst na doorzijging
door den grond de rivier kan bereiken.
De hooge en lage waterstanden zullen dus niet bijzonder
veel van de gemiddelde afwijken, overstroomingen zullen,
indien ze nog voorkomen, tot de zeldzaamheden behooren
en veel minder hoog loopen dan vroeger.
De verbeteringen aan de boyenrivier moeten teti doel hebben den vorm van het profil en de richting der oevers duurzaam zoodanig te maken, dat liet waterafvoerend vermogen
voldoende is voor de bij hoogen rivierstand in het stroombed
vloeijende hoeveelheid, zoodat dit vermogen evenredig aan het
oppervlak van het riviergebied toeneemt, en over de geheele
lengte eene gelijkmatige waterdiepte wordt gevonden en dus
de rivier niet afwisselend uit diepe en ondiepe vakken bestaat.
De breedte van het profil moet zooveel mogelijk zoodanig
worden genomen, dat door den stroom de bodem niet wordt
uitgesehuurd en evenmin verondieping of vorming van banken
plaats heeft.
De oeverlijnen moeten tot regelmatige bogten worden
gemaakt, vrij van scherpe krommingen. Is het afvoerend vermogen te gering dan moeten de bogten worden verminderd
waardoor de lengte der rivier bij gelijk verhang kleiner wordt
en dus helling, stroomsnelheid, en waterafvoerend vermogen
grooter.
boyenrivier

,

(')

De prijs

Marseille.

dezer hydraulische kalk is

,

ongeveer 'M francs per ton te
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Vloeit het water te .snel af zoodat de diepte van den
stroom gering wordt dan zou door kunstmatige vorming
van stroomkrommingen minder helling en stroomsnelheid
en dus meer waterdiepte kunnen worden verkregen.
Voor zooveel mij bekend is, werd dit middel nog nooit
aangewend; waar meer waterdiepte noodig was werd het
profil vernaauwd.
Het maken van stroomkrommingen heeft echter bij zachte
gronden veel voor, omdat dit, vermindering van stroomssnelheid ten gevolge zou hebben, waardoor bodem en oever
minder worden uitgeschuurd. Bij regelmatige slingeringen
van de rivier worden de oevers minder aangetast, omdat de
stroomrichting dan meer langs dan tegen de oevers gericht
is. Daardoor worden rle kosten van aanleg en onderhoud
van oeververdedigingen het geringst. Ook de scheepvaart
ondervindt minder hindernissen naarmate de stroom minder
sterk gebogen is.
Verwijdering van ondiepten k:m niet door kunstmatige
opruiming worden verkregen wanneer de verondieping uit gelijksoortig materiaal bestaat als de hooger gelegen rivierbodem
en de oorzaak van plaatselijk ophooging niet wordt weggenomen; want dan zal na korten tijd de ondiepte op nieuw
ontstaan. Is daarentegen de stroom versperd door rotsblokken
of boomstammen, clan kan de opruiming dezer hindernissen
duurzaam gunstig gevolg hebben.
Duurzame verdieping door baggering wordt ook verkregen
wanneer men door andere werken de richting van den stroom
zoodanig wijzigt, dat die zoowel bij hoog als laagwater dooide uitgediepte geul vloeit. Dan zal de geul zelve meestal
door den stroom nog worden verdiept en verbreed en langzamerhand een nieuw doorstroomingsprofil worden gevormd.
Door de uitgraving of uitbaggering van zulke geulen kan
de werkzaamheid van andere werken zeer worden bevorderd.
Wordt de geringe waterdiepte van een gedeelte van den
stroom veroorzaakt door te groote stroomsnelheid, ontstaande
door sterke helling van het bed, dan zal vernauwing van
het doorstroomingsprofil het eerst ten gevolge hebben dat
de waterspiegel rijst en dus grooter diepte wordt verkregen,
langs den bodem zal echter daardoor grooter stroomsnelheid
ontstaan en uitschuring zal het gevolg zijn, zoodat al spoedig het bezwaar zal zijn opgeheven dat door de plaatselijke
verhooging van het niveau het verhang van het bovcngclegen riviervak wordt verminderd.
Wordt een sterk hellend riviervak voorafgegaan en gevolgd
door een minder hellend gedeelte, dan kan het verhang
regelmatig worden gemaakt door den aanleg van eene reeks
vaste dammen rechthoekig op de stroomsrichting zoo hoog
dat het vlak gebragt door de bovenkanten der kruinen
meer gelijkmatig helt.
Bovenstrooms van die dammen heeft dan ophooging plaats
en zoo vormt zich langzamerhand een gelijkmatig hellend

rivierbed, waarvan liet boyengedeelte minder, en liet benedengedeelte meer helling heeft dan vroeger.
Indien het bij een normaal profil, dat bij hooge waterstanden geheel gevuld is niet gelukt den toestand van het
bed en de oevers standvastig te maken maar uitschuring
van den bodem of beschadiging der boorden plaats heeft,
moeten verdedigingswerken worden aangelegd. Bevestiging
van den rivier bodem kan geschieden door het daarin aanleggen van dammen; welke vaste punten vormen en dus
verdere uitdieping beletten.
Oeververdediging kan geschieden bij geringe schuring,
door beplanting, en door steenbezetting wanneer de oever
sterk wordt aangetast. Een holle oever wordt het meest
dooi' den stroom beschadigd, gewoonlijk heeft bij den
tegenoverliggende bollen oever grondaanwinning plaats,
die zooveel mogelijk moet worden tegengegaan, door alle
plantengroei op dien oever te verstoren en zoo mogelijk
de stroomsrichting meer tegen dien oever te leiden. Bij
eene steenbozetteng moet vooral op bevestiging van den
voet worden gelet. De bodem bij den te verdedigen oever
is toch meestal aan uitschuring onderhevig en bij verdieping zou de bezetting haren steun verliezen; eene steenstor
ting vóór den oever zal dus noodig zijn tot behoud van den
teen der oeverbedekking.
Het verkrijgen van een rivierloop met regelmatige krommingen behoeft de meestal niet kunstmatig te geschieden.
Men kan dikwijls door op zekere wijze op den stroom in te
werken veroorzaken dat de verlangde wijziging van zijn bed
langzamerhand tot stand komt.
Moet tot wijziging eener bocht een oever vooruit en
de andere achteruit worden gebragt dan kan uit den oever,
die bestemd is aan te winnen eene reeks kribben worden
aangelegd, welke zoover buiten den bestaanden oever uitsteken, dat de nieuw te vormen oeverlijn juist door de
koppen dier kribben gaat. Indien de wijziging in de richting der rivier zoo groot moet worden dat de nieuwe vooruit
te brengen oeverlijn verder dan de bestaande lijn van den
tegenoverliggenden rivierkant zou komen, dan zou op
deze wijze de geheele rivier worden afgedamd, wat natuurlijk niet tot het doel zou leiden. In dit geval brengt
men de kribben eerst gedeeltelijk vooruit, zoodat de tegenoverliggende oever wordt uitgeschuurd, en verlengt ze naarmate de uitschuring vordert tot ze de vereischte afmetingen
hebben. Mogt bij de uitschuring van den tegenoverliggenden oever aantasting van den rivierbodem plaats hebben dan
kan de fundeering van de krib al dadelijk door den rivierbodem gebragt en daardoor aantasting voorkomen worden.
Het is nog niet algemeen aangenomen welke .richting
der kribben het voordeeligst is de stroomafwaarts of stroomopwaarts gekeerde of de rechthoekig op de stroomrichting staande.
;
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Uit in het klein gedane proeven in kanalen bleek liet volgende bij de rechthoekig staande, is de strooming langs den kop
het geringst, en heeft tusschen de kribben eenige groudaanwinning plaats, die zich echter niet aan den oever aansluit. Bij
stroomafwaarts gekeerde richting was minder grondaanwinning
en werd de stroom langs den kop sterker. Bij stroomopwaart-

der krib.

Sterke overstortingen of uitkolkingen ontstaan
dan niet en de ruimten tusschea de kribben blijven voor de
door de rivier meegevoerde vaste stoffen beter toegankelijk.
Bij hoogwater neemt de diepte in de richting van den
oever gelijkmatig af, en zoo blijft ook dan de stroom het
sterkst in de geul waarin bij lagen rivierstand het water
schen stand was die stroom langs den kop het sterkst, terwijl
vloeit en kunnen zich dus daar geene banken neerzetten.
ook de meeste grondaanaaiiwiimiiig plaats had.
Tn Frankrijk heeft men nog altijd een zeker wantrouwen,
Hoewel men nu deze proeven nog niet afdoende zijn, omtrent de doelmatigheid van den aanleg van kribben, dat
zoolang nog niet is gebleken dat gelijke werkingen ook in zich grondt op min gunstige ondervinding omtrent deze soort
het groot bij rivieren plaats hebben mag men toch wel aanvan werken opgedaan.
zich
zullen
voordoen.
dat
"Werkelijk zijn dan ook de werken in den Rijn, beneden
gelijksoortige
verschijnselen
nemen,
kribben
de
boStraatsburg omstreeks 1825 uitgevoerd, minder goed gelukt (').
In Nederland maakt men bij eene reeks
Men had hier met grootc zwarigheden te kampen vooral
venste stroomopwaarts en de overige rechthoekig op de stroomrichting, in Duitschland worden ze allen stroomopwaarts gelegd. met een zeer beweeglijken bodem en hoewel enkele zijarmen
De afstand die de kribben ouderling moeten hebben is van te der rivier werden afgesloten, zoodat de stroom in een meer
veel omstandigheden als; breedte der rivier, richting der oevers beperkt bed vloeide toch bleef de eigenlijke stroomregeling
en lengte der kribben afhankelijk, om daarvoor vaste, voor hoogst gebrekkig. De afsluitingen van sommige zijarmen
elk geval doorgaande regelen zijn te geven. In liet algemeen werden bij hooge waterstanden weer vernield evenals vermoet die afstand zoodanig zijn dat de voorbij den kop van schillende vrij groote en kostbare kribben.
Het gevolg van deze verwoestingen was, dat de toestand
een werk zich vormende wervelstroom door het volgend
wordt opgevangen, zoodat die niet langs den oever schuurt;
van derivier veel slechter werd dan voor de poging tot regeling,
het
laatste
werk
zal
meest
beneden
oever verdediging noodig en het is daarom geen wonder dat men van deze wijze van
zijn. De hoogte der kribben heeft mede invloed op hunne werken afzag, en zich tot oeververdediging bepaalde, of
werkzaamheid. Zij moeten niet alleen bij laag water het wel kunstmatig eene geheel nieuwe oeverlijn daarstelde.
Toch is het waar dat de wijze van aanleg en bouw der
stroombed aangeven, maar ook bij hoogwater den stroom
werken voor een groot deel oorzaak is geweest der nadeezooveel mogelijk naar de geul leiden.
Daarom moeten de kruinen bij de oeveraansluiting het ligo gevolgen. Een stroombouw moet niet ten doel hebben
hoogst zijn en stroomwaarts afbellen. De aansluiting niet den als het ware gewelddadig een nieuwen toestand in liet leveu
oever moet met zeer veel zorg geschieden, opdat de krib niet te roepen, maai' wel om op gelijke wijze als dal bij natuurachterloops worde en de dan ontstaande stroom tusschen lijke veranderingen geschiedt zoodanige werking op den
den oever eji het werk het tegenovergestelde uitwerke van stroom uit te oefenen, dat deze zelve de gewenscfate wijzihetgeen beoogd werd.
gingen in zijne oevers en in zijn bed te weeg brengt.
horizontale
kruin
deze
minstens
iets
moet
altijd
Hij bovengenoemde werken deed men geheel anders.
Bij eene
Bivierarmeu die men wilde doen vervallen werden eenboven het laagwaterpeil liggen om nuttige werking te hebben. Bij hoogen waterstand stort dan het water over de voudig afgesloten terwijl men het aan den stroom overliet,
door eene naauwe doorsnijding zich zeil' een nieuwen weg te
kruin heen en vormt aan den benedenzijdo van het werk
uitkolkingen welke dieper zullen zijn naarmate de krib hooger banen. De dammen in de rivier weiden veel te hooi;- aanis opgetrokken.
gelegd, soms tot ruim 5 M. boven laagwater. Dit geschiedde
Deze overstorting veroorzaakt tevens wervelst rooming achbij het afsluiten van een nevenarm waar de rivier door een
werk
belet
daardoor
Ook
het
en
voor
grondaanwinning.
vrij laag eiland in :l armen werd verdeeld. Bij hoog water
ter
en bij steile uiteinden van kribben ontstaan altijd wervelwerden die afsluitingen wezenlijke kribwerken, die van 300
stroomen en rritschuringen van den bodem. Bij zeer hoog tot 1000 M. in den stroom uitstaken en bij een ouderlinwater houdt de werkzaamheid der horizontale krib over hare gen afstand van soms 3000 M. mei konden worden geacht tot
geheele lengte tegelijk op; zoodat dan het gewigtig doel om eene kribbenreeks te belmoren. Ontgrondiiig aan den beneden stroom in zijn uitgebakend bed te leiden wordt verijdeld.
denkant, beschadiging van den oever en eindelijk verwoesWanneer men daarentegen de krib van uit het rivierbed geting van de werken zelven, moesten wel spoedig na zoolijkmatig naar den oever doet stijgen worden de omstandigdanigen aanleg volgen.
heden veel gunstiger.
Ook de na dien tijd als proef in een recht gedeelte van
Het bed wordt naamver, naarmate de waterstand lager is
en elk deel van de kruin werkt achtereenvolgend als kop
Annales des Potits et Chmnfaa 1 H:J3 11.
(')
;
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de Loire aangelegde kribben hadden hoogst ongunstige resultaten, doch ook dit moet aan de wijze van aanleg worden geweten. De kribben hadden horizontale kruinen en lagen te
ver uit elkander, zoodat de eene de werking van de andere
niet kon ondersteunen. Daardoor deden die dammen alleen
de werking van ver in den stroom vooruitstekende, op
zich zelf staande punten, terwijl toch regelmatige oevervorming alleen denkbaar is, wanneer men eene reeks kribben
daarstelt, waarvan de volgende telkens iets langer is dan de
voorgaande tot aan liet meest in de rivier vooruit te werken
punt, terwijl ze daarna telkens iets korter worden genomen.
Men maakte van uit den rechteroever op onderlinge afstanden van ongeveer 1000 Meters eenige rechthoekig op den
stroomdraad staande dammen, die ieder ongeveer 190 M.
lang waren, zoodat de afstand van den kop tot den linker
oever slechts ruim 100 M. bedroeg. Juist tegenover den
kop der dammen schuurde den linkeroever uit; alleen het
gedeelte tusschen de meest beneden aangelegde dammen
bleef recht, terwijl voorbij ieder der andere dammen de stroom
zich naar den rechteroever omboog, zoodat de richting van
de stroomdraad sterk gebogen krommingen kreeg, en na zeven
jaren het stroombed veel onregelmatiger was dan vroeger.
Waar de kribben schadelijke werking deden, is de ondoelmatige wijze van aanleg er de oorzaak van; deze soort
van stroombouw verdient wel aanbeveling, vooral omdat
meestal daardoor de stroomregeling het minst kostbaar kan
geschieden, maar alle voorkomende omstandigheden moeten
worden in aanmerking genomen bij het ontwerpen van een
kribbenstelsel, opdat de gebreken worden vermeden, die elders
zoo noodlottige gevolgen hadden.
Andere, werken dan kribben zullen slechts in enkele gevallen toepassing kunnen vinden. Wanneer de oeverlijn
slechts weinig moet worden verplaatst, komt de achter de
weinig vooruitstekende kribben ontstaande wervelstroom bijna onmiddel ijk achter de krib op den oever, en zouden dus de
kribben bijna tegen elkander moeten worden gelegd, of men
zou de oever tnsschen die werken moeien verdedigen. In dat
geval kan het voordeelig zijn in de gewenschte oeverrichting
een steenen dam daar te stellen en daar achter aan te
vullen. Bij eenigzins groote wijziging in de plaats of lichting der oevers wordt deze werkwijze al spoedig zoo kostbaar, dat ze geldelijk onuitvoerbaar moet worden geacht.
In zoodanige gevallen is soms de aanleg van enkele steenen
dammen zonder aanvulling daarachter aangewend. Zoodanige dam is alleen met het stroomopwaarts gekeerde einde
aan den oever aangesloten, en vormt bij laag en gemiddeld
water, zoolang de dammen niet overstorten, den toestand,
dien men zich ten doel stelde te verkrijgen. De scheepvaart is langs den dam gemakkelijker dan langs de koppen
van uitstekende werken.
Daarom vonden deze soort van werken overal waar ze

werden uitgevoerd in het begin veel bijval, en werkelijk
is ook er veel te zeggen voor eene vernauwing van het bed
op deze wijze met het doel om grooter waterdiepte te
verkrijgen.
Toch heeft men er bijna overal na eenige jaren weer van
afgezien; vooreerst omdat de kosten van onderhoud zoo
buitengewoon hoog bleken te zijn, en ten tweede omdat bij
eene mogelijke doorbraak het rivierbed veel erger dan bij
eenig ander werk wordt bedorven.
Er wordt niet op de vorming van een nieuwen oever gewerkt, en het door den dam afgesloten gedeelte van het
stroombed behoudt de oorspronkelijke diepte.
Dikwijls gebeurde het, dat bij eene doorbraak van den
dam, de stroom zich niet alleen in liet afgesloten gedeelte
wierp, maar ook den kunstmatig gevormden arm met zand
en steen opvulde, zoodat deze na den afloop van het hoog
water oever in plaats van rivierbed was geworden. Doorbraken
behooren niet tot du zeldzaamheden, bij het begin der overstorting over de dammen wordt de bodem daarachter sterk
aangetast. Het overstortende wate geraakt in wervelbeweging
en spoelt den oever ook bij de verbinding met den dam uit.
De afsluiting aan de bovenzijde verhindert het inspoelen
van vaste storten, die tot vorming van een nieuwen oever
zouden bijdragen.
Oeveraanwinning zou kunnen worden verkregen door den
dam met het ondereinde aan den oever te verbinden. Daartoe
make men den dam zeer laag en hooge die onder zeer
flaauwe taluds op, naarmate de opslibbing volgt. Aan de
de beneden zijde kan een stortbed of een steenbestorting noodig
zijn, wanneer sterke uitspoeling plaats heeft. De verbinding
van den dam en den oever door rechthoekig daarop gerichte
aansluitingen kan veel bijdragen tot versterking van het
werk en bevordering der opslibbing.
/'.

"Regeling der benedenrivieren en riviermonden.

Het boyengedeelte der benedenrivier moet op gelijke
wijze als de boyenrivier worden geregeld. Hot afvoerend
vermogen moet grooter worden evenredig met de toename
van het oppervlak, vanwaar het neervallend water zich in
de rivier verzamelt. Er is echter nog eene omstandigheid,
die stroomafwaarts langzame vergrooting van het doorstroomingsprofi] noodig maakt, namelijk het verminderend
verhang.
Voor het meer benedenwaarts gelegen riviergedeelte en
de riviermonden zijn geheel andere werken noodig om den
waterafvoer te regelen.
Zoodra de rivier in het vlakke terrein, treedt wordt het
bed meestal buitengewoon breed; de stroom verdeelt zich
dikwijls in verschillende armen en valt dus met onderscheidene monden in zee. De oorzaak hiervan is eenvoudig
■t
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liet vlakke terrein bestaat uit alluviale gronden: zij zijn
door aanslibbing ontstaan, en hebben dus weinig weerstandsvermogen tegen uitspoeling. Bij iederen hoogwaterstand
worden de oevers beschadigd, omdat dan de stroomsnelheid
en dus ook de kracht van het water grooter wordt. De
rivierloop wordl dus telkens onregelmatiger. Bij gewone
waterstanden heeft het verbreede bed, dat gewoonlijk vol
banken is waartusschen enkele sterk slingerende geulen,
slechts weinig waterdiepte. Is de rivier nog niet geregeld,
dan breiden de oevers zich meer en meer zeewaarts uit.
De vaste stoffen, die door de bergstroomen uit de hooge
terreinen worden losgespoeld, worden door den stroom gedeeltelijk naar zee gevoerd en zetten zich bij de geringer
wordende stroomsnelheid deels in het bed, deels den oever,
en eindelijk voor den mond in den vorm van banken neer.
Ophooging dier nieuw gevormde oevers heeft plaats bij
hooge waterstanden, wanneer ze door zwaar met slib beladen
water worden overstroomd. Soms werpen bij hevige, op
den oever gerichte winden de grondgolven van uit zee
zandmassa's voor den riviermond, die bijna als vangdammen
werken, de aanslibbing bevorderen en dikwijls oorzaak zijn
van eene plaatsverandering van den riviermond waardoor de
lengte van den stroom grooter en de afvloeiing van het water
moeielijker wordt. Beproeft men in zoodanig geval de rivier
door indijking in een beperkt bed te doen stroomen, dan
gelukt het wel voor het oogenblik een meer gelijkmatigen
waterafvoer te verkrijgen, maar de verplaatsing van den riviermond zeewaarts gaat sneller, omdat de neerzetting der vaste
stoffen dan meer plaatselijk geschiedt; ook wordt de vorming
van banken voor den riviermond niet tegengegaan.
Men verkrijgt dus geen bestendigen maar een veranderlijken toestand omdat door de verplaatsing van don mond de
rivier langer en dus de helling van het bed en het afvoerend
vermogen geringer wordt. Daarenboven ontstaat nog een
ander nadeel: de door den stroom meegevoerde vaste stoffen
zetten zich ook in het rivierbed zelf af, waardoor dit wordt
opgehoogd en spoedig boven de omliggende terreinen verheven is. In het gunstigste geval is van tijd tot tijd
eene kostbare ophooging der dijken noodig. Heeft echter
een dijkbreuk plaats, dan zijn de gevolgen zeer ernstig;
,

soms

vormt zich een nieuwe rivierarm in het lage terrein-

dit wordt vrij hoog overstroomd, beplantingen worden weggespoeld en groote verwoestingen aangericht
()p grond hiervan werd meermalen een afkeurend oordeel
over rivierbedijking uitgesproken, en daar waar men niet
in staat is iets lot verbetering der bergstroomen te doen,
zal men zeker hierdoor den toestand weinig verbeteren en
veel kans op groote schade doen ontstaan.
Zijn echter de bergstroomen en boyenrivieren geregeld
zooals boven werd aangegeven, dan voert liet afkomend
water weinig of geeii slib of vaste stoffen meer mede. Op,

hooging van den rivierbodem en uitbreiding der oevers
zeewaarts kan dan niet meer plaats vinden Er is zelfs vrij
groote kans dat, wanneer men de rivier met één arm in zee
laat uitmonden, en de overige armen afsluit, door vermeerderde strooming, doorschnring van de soms door de grondgolven uit zee opgeworpen zandbanken plaats heeft.
Zoo zijn na de verbetering der bergstroomen do bezwaren
opgeheven, die tegen eene indijking van de benedenrivier
bestonden en zijn integendeel gunstige gevolgen daarvan
te verwachten.

Hoewel de Seiue nog op verre na niet geacht kan worden
geregelde bergstroomen te hebben en de benedenrivier dus
niet in het gunstigste geval verkeert hebben toch de resultaten verkregen door indijking van een gedeelte van den
stroom van Rouaan tot aan zee doen zien. welk een gun
invloed zoodanige werken kunnen hebben. Rouaan ligt op
ongeveer 120 kilometers van den mond der Seine het bed
was breed 1000 M. tusschen la Maillerayeen Villeqnier en
verwijdde zich tot 1500 M. bij laVacqnerie, tot 3200 M.
bij Quilleboeuf, tot 4800 M. bij Marais Vermer, tot 7000
M. even beneden la Roque en tot 10000 M. even boven
Honileur.
Dit breede bed was vol banken, die zeer beweeglijk waren, zoodanig dat de bevaarbare geul zich soms in eenige
dagen van den eenen naar den anderen oever verplaatste.
Beneden Quilleboeuf vond men bij hoogen vloed 4.30 M.
en bij eb slechts 1.75 M. waterdiupte; boven Quilleboeuf
was de scheepvaart aan onderscheidene gevaren blootgesteld,
zooals b. v. de bank Flac mei 4.55 M. diepte bij vloed en
2.75 M. bij eb; op de banken la Traverie en des Meules en
Blindel vond men ongeveer gelijke waterdiepte. De gevaren
werden nog vergroot door de mascaret, eene in de rivier
oploopende brandinggolf. De rivier was slechts bevaarbaar
voor schepen van hoogstens 200 ton; vier dagen waren
noodig om van uit zee Eouaan te bereiken, de vervoerkosten
francs per ton en voor assurant iepremie
werd van Havre tot Eouaau '/,, percent gevorderd, op grond
dat de schepen aan vrij groote kans van vergaan blootstonden. Ter verbetering van dezen toestand werd in L846

bedroegen
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aangevangen met den aanleg van dijken van Yillequier tot
Quilleboeuf, waardoor het doorstroomingsprofil tot 300 M.
breedte werd herleid. In 1850 waren deze dijken gereed;
de rechterdijk werd in 1852 van Quilleboeuf verlengd tot
Tancarville en de linker in L853 10l la Koque; vervolgens
werd in 1861 de rechter dijk van af Tancarville mede tot
aan la Eoque aangelegd.
Met den aanleg der dijken tusschen la Eoque en de
Eisle werd in 1863 aangevangen; over dit laatste gedeelte
werden de dijken verder uit elkander gelegd, zoodat ze bij
de uitmonding van de Risle een ouderlingen afstand van
500 M. haddeu. Zoo ver was men in 1867 gevorderd en
—
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sedert heeft men alleen den linkerdijk met den oever
verbonden.
De verkregen resultaten maakten verdere stroomafwaartsche
verlenging der dijken voor liet oogenblik onnoodig, zoodat
men tot de verbeteringen boven Villequier kon overgaan.
Deze verbeteringen bestonden in het verlengen der dijken
tot beneden Mailleraye en in het maken van eene geul in
de bank <\c> Meuh-s. De indijking van de Seine strekt
zich uit van 48 kilometers beneden Mailleraye tot 17 kilometers boven de uitmonding.
De uitgaven bedroegen 16.951.670, 22 francs.
De dijken zijn gevormd door steenstortingen. waartoe
de steen werd verkregen uit de kalksteengroeven, die zich
langs de beide oevers bevinden. De storting geschiedde
uit vaartuigen. Een gedeelte der dijken ligt met dekruin
boven den hoogsten vloed, doch ten einde zoo min mogelijk
storing in dv.n bloedstroom te brengen werd een ander gedeelte zoolaag gemaakt, dat het bij vloed onderloopt. Van
af Quilleboeuf loopen aan de rechterzijde de hooge dijken
tot Tanearville en aan de linkerzijde tot la Roque.
Van
daar zeewaarts zijn de dijkskruinon merkelijk lager; niet
meer dan ongeveer 1.50 boven laagwater. Redenen van
geldelijken aard zijn oorzaak, dat ook van Villequier stroomopwaarts slechts tot den bouw van lage dijken is overgegaan.
De dijken zijn sederl hunnen aanleg dikwijls vrij zwaar
beschadigd. Wat de hooge dijken betreft gaf de door
de werken zelven veroorzaakte uitschuring van den bodem
en daling van hel niveau van laag water hiertoe aanleiding.
Thans, nu de bodem geacht kan worden haren normalen
toestand bereikt te hebben, zijn bermen voor de dijken
aangelegd, bevestigd door damplanken of palen.
De schade aan de lage dijken ontstaat bij hooge- vloeden,
wanneer tot 4 M. water op de dijkskruinen staat en de
stroomrichting van dv.n vloed soms tegen de lengte as der
dijken gericht is. Ter verbetering geschiedt bijstorting en
worden de steenen zooveel mogelijk in verband gezet.
De in de rivier oploopende brandinggolf die ontstaat bij
de ontmoeting van den vloedstroom uit zee en het afstroomeud
rivierwater, is niet verdwenen. Zij bestaat nog altijd, maar
door de vermeerderde waterdiepte en regelmatigheid der
richting van de rivier is ze weinig meer te vreezen.
De werken hebben eene algeheele wijziging ten gevolge
gehad zoowel van hef nieuwgevormd rivierbed als van de
geulen in den riviermond. In het ingedijkt gedeelte is het

bed sterk uitgeschuurd; bij Villequier ongeveer 7 M., bij
de bank Traverse d'Aizier 4 M., beneden Quilleboeuf 0 M.
en bij la Roque 5 M. Met behulp van een lire baggering
is ook de bank des Meules 3 M. lager geworden. Meer
benedenwaaits verplaatst de bevaarbare geul zich slechts
weinig. Van 1866 tot 1871 bleef de geul standvastig aan
de Noordzijde. Sedert 1872 heeft men langzamerhand door
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kleine werken de geul naar de gunstiger gelegen zuidzijde
gebragt, en tot nogtoe heeft zich niets voorgedaan, dat
eene verlegging van die geul doet verwachten. Op de bank
des Meules wordt nog altijd de geringste waterdiepte gevonden. Van 1876 tot 1878 werd echter bij vol/.ee nog
altijd 4-.60 M. op die bank gepeild. Slechts gedurende
2 dagen was daar bij volzee minder dan 5 M. waterdiepte.
De scheepvaart is met de verbetering der rivier vooruitgegaan. De handelsbeweging voor de haven van Rouaan, die
in 1852 slechts 675000 ton bedroeg, steeg in 1876 tot
1234000 ton. Schepen met vrij grooten diepgang konden
hunnen inhoud zonder overlading tot Rouaan brengen. In
1867 kwam aldaar een Hamburger schip met 4.8 M. diepgang en in 1873 een Engelsch vaartuig met 5.19 M diepgang. Eindelijk is op 12 Juli 1877 te Rouaan aangekomen
het Engelsch schip Tyro, dat 6.40 M. diepgang had.
De kosten van vervoer tusschen llavre en Rouaan zijn
van 10 tot 5 francs per ton gedaald.
Er zijn slechts 8 ïi 10 uren noodig om de rivier van af
den mond tot Rouaan op te varen; voor het traject van
llavre naar Rouaan wordt geen buitengewone assurantiepremie meer betaald; voor de over zee aangevoerde goederen zijn de verzekeringskosten tot Havre of tot Rouaan gelijk.
Bij eene vergelijking van hetgeen hier verricht werd en
elders zou kunnen plaats hebben moet echter worden bedacht
I°. dat de Seine van af zee tot aan Rouaan een /.eer gering
verhang heeft en 2°. dat de werking der wisselingen van
vloed en eb zich ver stroomopwaarts doet gevoelen en daarbij
het verschil tusschen eb en vloed zeer groot is en soms
5

M. bedraagt.

Al de vaste stoffen, waarmede het afstroomeud rivierwater
is beladen, worden door de met de eb ontstaande snelle
afstrooming meegevoerd en deze omstandigheid is voornamelijk oorzaak, dat geene ophooging van den rivierbodem
tusschen de dijken plaats heeft. Bij gering verschil tusschen eb en vloed heeft de ebstroom dat vermogen niet;
terwijl ook naarmate het rivierbed meer helling heeft de
werking van eb en vloed zich over korter lengte doet gevoelen.
Deze beide omstandigheden doen zich gewoonlijk op Java
voor: een vrij groot verhang der rivieren en een betrekkelijk
gering verschil tusschen eb eu vloed.
Daarom zal daar indijking van de beneden rivier ophooging van den bodem ten gevolge hebben, zoolang nog
slib door het rivierwater wordt afgevoerd en is zoodanige
verbetering der benedenrivier alleen mogelijk, nadat de
bergstroomen zijn geregeld en afspoeling uit de bergstreken
zooveel mogelijk is belet.
Ook de rationeele bevloeiing van een riviergebied of kanaliseering moet door de regeling der bergstroomen worden

voorafgegaan.
De waterhoeveelheid, waarover in den droogen tijd kan
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worden beschikt, wordt daardoor merkelijk vermeerderd, te worden gemaakt; alzoo alléén, wanneer men nog aan
en voornamelijk van die hoeveelheid is de soort en geaardheid andere eischeu dan stroomverbetering moet voldoen, en dan
der aan te leggen werken afhankelijk. Die hoeveelheid toch moeten door de te verkrijgen voordeden de uitgaven worden
bepaalt de hoegrootheid der oppervlakte, die bevloeid kan gewettigd. Bij de gewone verbetering der bergstroomen
worden; alleen daaruit kan men tot de mogelijkheid of zullen die gemetselde dammen meestal niet noodig zijn,
onmogelijkheid besluiten, om in de voortdurende voeding en daarom zal dan ook die verbetering gewoonlijk slechts
van een kanaal te voorzien.
weinig uitgaven vorderen.
Toch zijn de voordeeleu, die daardoor worden verkregen
A priori is wel ten naastenbij uit de gevallen regen na
hoeveel
water
één
de
rivier
afin
wordt
jaar door
buitengewoon groot.
te gaan,
De rivier wordt beter bevaarbaar, omdat de verschillende
gevoerd maar omtrent de wijze van afstrooming en omtrent
de hoogte van het niveau in de verschillende jaargetijden waterstanden minder van den gemiddelden stand zullen afna de bergstroomverbetering is met eenige kans op juistheid wijken.
Banken zullen weinig of niet in het rivierbed voorkomen,
niets vooraf te bepalen; alleen uit waarnemingen Ti posteriori zijn hieromtrent gegevens te verkrijgen.
omdat daartoe geen materiaal meer met den stroom wordt
Is dus regeling van bergstroomen het eerste wat verafgevoerd; baggering wordt dus onnoodig.
richt moet worden vóór men eenige bepaling kan maken,
Bijna plotseling ontstaande hooge waterstanden zullen
verdere
niet
omtrent
meer voorkomen, en al mogt soms nog de afkomende
rivierverbeteringen rijst natuurlijk het eerst
de vraag, welke geldelijke gevolgen de uitvoering van de waterhoeveelhcid zoo groot worden, dat ter voorkoming van
noodige werken zoude hebben.
overstrooming eenig afvoerkanaal noodig is, dan zullen de
De meeste werken zijn zeer eenvoudig, dammen van afmetingen van zoodanig werk veel geringer kunnen zijn
dan tegenwoordig, zoodat dit met veel minder kosten zal
ruw gekapten steen, aardewerken en aanplant van boomen.
Alleen voor het bekappen der steenen is eenige geringe kunnen worden daargesteld.
handigheid van een werkman noodig. Al het overige is
Uitbreiding van den riviermond zeewaarts en dus verkoeliearbeid.
lenging van den rivierloop heeft ook niet meer plaats; is
Met het oog op de groote voordcelen, die door de bevoldus een havenkanaal aangelegd, zooals bij voorbeeld het
king van deze werken worden verkregen, bestaat zekerlijk Semarangsche, dan zal, omdat de oever niet meer aanwint,
geen bezwaar om dien koeliearbeid in heerendtenst te doen ook geen gedurige verlenging van du haveudijken noodig
verrichten. Meestal zal het maken van bevloeiingswerken zijn en kan men de havenwerken zoo voordeelig mogelijk
tegelijkertijd kunnen geschieden, zoodat dadelijk voordeel voor de scheepvaart aanleggen, zonder dat de vrees behoeft
wordt verkregen. De groote ongelukken, die bij verwoesting te worden gekoesterd, dat de dijken vangdammen van afder dammen kunnen ontstaan maken een nauwkeurig toegevoerd slib zullen worden.
zicht gedurende den bouw noodig. Alléén voor het beDe verbetering der bergstroomen van de Solo rivier zou
hakken der steenen voor de dammen, voor eenige gedeze beter bevaarbaar maken, terwijl de slibafvoer, die thans
reedschappen voor steenhouwers en ter verplaatsing van de scheepvaart in de straat van Madura zoo sterk bemoeiezware lasten zijn geldelijke uitgaven noodig; de steen wordt lijkt, niet meer zou plaats hebben of zoo gering worden,
in den stroom zelf gevonden. Gemetselde dammen kosten dat daarvan geen nadeel meer zou te vreezen zijn. Eene
natuurlijk veel meer; doch slechts zelden, alleen in geval kostbare verlegging van den riviermond Westwaarts zou
ze tot vorming van een reservoir noodig zijn, behoeven die dan wel onnoodig blijken.
,
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BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN BOUWSTEENEN, MEER IN HET
BIJZONDER VAN DEN BATAYIASCHEN BAKSTEEN
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Wanneer men de verschillende werken over chemische
technologie nagaat, dan wordt daarin eene belangrijke plaats
ingeruimd aan kalk steen, cement en ander bouwmateriaal,
en er is heel wat uit te leeren. Toch is de kritische geest
onvoldaan. Over de eigenschappen
dankbaar, maar
kalk
over
de
van
en
oorzaken der minder goede hoedanigheid
van vele soorten worden wij voldoende ingelicht. Meer te
wenschen reeds laten de berichten over omtrent Portlandcement tras en dergelijken. De oorzaken der versteening
zijn nog immer niet vastgesteld. Zoo veel alleen schijnt te
mogen worden aangenomen, dat hier meer dan éeue oorzaak
werkzaam is.
IS"iet veel beter gaat het met de kennis der gebakken steenen.
Wij weten ja! dat het grooter of geringer alkaligehalte
der klei van invloed is op de temperatuur, waarbij zij moeten
worden gebakken en op de meerdere of mindere vuurvastheid
der te verkrijgen steenen. Wij weten, dat de steen om goed
te zijn een helderen klank moet geven, dat hij hard moet
zijn en niet gemakkelijk moet afgeven. Verder schrijft men
meestal aan gebakken steen gemis van veerkracht toe. Dat
steen evenwel tamelijk veerkrachtig moet zijn, wordt bewezen
zoowel praktisch als theoretisch. Praktisch door hetgeen men
bij aardbevingen waarneemt; de muren kunnen dan in vrij
belangrijke golving geraken zonder te scheuren. Theoretisch
door den helderen, glasachtigen klank van goede steenen bij
het aanslaan. Zulk een toon ontstaat door regelmatige trillingen, en slechts een veerkrachtig ligchaam kan tot regelmatige trilling gebracht worden; het ratelend geluid bij
,

....
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het aanslaan van slechte steenen wijst juist op gebreken in
den samenhang. Maar laat een technicus u een steen geven
en de vraag ter beantwoording voorleggen, wat er nu eigenlijk aan dien steen mankeert, dan wordt het geval anders.
Gij zoekt in uwe, boeken maar de vraag, wat er al zoo voor
gebreken kunnen voorkomen aan een steen en wat van elk
gebrek de oorzaak is. Te vergeefs! De scheikundige litteratuur laat u in den steek en gij begeeft u naar verschillende lieden, die beter op de hoogte zijn omtrent den inhoud van bouwkundige tijdschriften dan gij zelf zijt. Alweer mis!
Zoo ten minste ging liet mij, toen mij voor eenigen tijd
zoodanige vraag werd gesteld en ik acht het de moeite
wel waard om het besluit, waartoe ik kwam, ook in ruimeren kring bekend te maken.
Eene op Tandjong I'riok gebouwde koelieloods vertoonde
sporen van zeer sterke verweering van de daartoe gebezigde
steenen. Het. pleister viel er bij geheele stukken af. Met
een gewonen lucifer kon men hier en daar holten in den
steen krabben ter diepte van een Eugelsche duim, waarbij
de steen tot poeder viel. De als bindmiddel gebezigde
basterdtrasmortel (een deel geklopte steen met een deel kalk
en een deel zand) deelde in hetzelfde lot. Hoewel aan het op
eenigen afstand gebouwde magazijn volmaakt hetzelfde werd
waargenomen, zou men waarschijnlijk, met het oog op den
tijdelijken aard dier gebouwen en omdat het in elk geval
eene gebeurde zaak was, geene bijzondere aandacht aan dat feit
hebben verleend, ware het niet dat men soortgelijk materiaal

22

BIJDRAGE TOT DE KENNIS

voor belangrijker en duurzamer werk wenschte te gebruiken.
Zoo kwam het, dat ook mijn advies ten deze werd gevraagd
en ik getracht heb de oplossing van het raadsel te vinden:
van daar deze bijdrage.
Bij een onderzoek op de plaats zelve ingesteld bleek, dat
het afvallen van liet pleister en de verweering van steen en
mortel zich tot een tiental Rijnlandsche voeten boven den beganen grond uitstrekte. Daarboven werd liet niel waargenomen.
Van den verweerden mortel zoowel als van den tot poeder

gevallen steen werden monsters die bijzonder sterk waren
aangedaan, verzameld, om zoo mogelijk langs scheikundigen
weg de oorzaak te vinden. Het poeder van den steen bleek
bij uitstek hygroscopisch te zijn, zoodat liet op eene tochtvrije plaats bepaald nat werd. In mindere mate was dit
het geval met den mortel. Bij het ingesteld scheikundig
onderzoek werden alleen zoodanige aan den mortel of den steen
vreemde bestanddeelen aangetroffen als in zeewater voorkomen. Brengt men dit in verband met het door verschillende bouwkundigen waargenomen feit dat het verschijnsel
zicli op alle kustplaatsen op Java voordoet en vooral de
zoutpakhuizen er in hooge mate aan zijn blootgesteld, dan
mag daarmede wel de oorzaak als gevonden worden beschouwd, maar is het daarom nog niet verklaard.
Immers waarom gebeurt niet hetzelfde met goede Hollandsche
steenen; waarom is de eene Bataviasche steen veel sterker aan
gedaan dan de andere en waarom wordt hel verschijnsel aan de
fundamenten- in den grond niet waargenomen? Hoe het
waargenomene te rijmen met de opgedane ondervinding,
dat het toebereiden van beton met zeewater op de verharding, zoo al eenigen, eer een gunstigen dan een ougunstigen invloed uitoefent?
De mogelijkheid van eene nadeelige scheikundige werking
van zeewater op bouwsteen bij werking op tijd moet worden erkend. Het gehalte aan alkaliën die met kiezelzuur
verbindingen kunnen aangaan, is grooter dan in ander water.
De ervaring in de twee laatstgenoemde vragen uitgesproken
ons, dat aan zoodanige scheikundige werking niet behoeft te worden gedacht, want het zeewater als zoodanig
,

doet geen nadeel.

Derhalve moet het zout mechanisch werken.
dan?

f.aat

ons

daartoe nagaan

wat

Maar hoe

er in den bodem ge-

beurt, wat in den muur.
De muur, als een poreus lichaam, zal gestadig water uit
den grond opnemen en opwaarts voeren; door de werking
der zonnewarmte zal dit water verdampen; regen buiten
aanmerking gelaten zal dus de muur op eene zekere hoogte
voortdurend droog zijn. De fundamenten van den muur
daarentegen zijn voortdurend als vochtig te beschouweu.
De muurstrook daartosschen zal in een toestand van afwisseling verkeeren.
Is de bodem zeer vochtig, de atmosfeer eveneens en de
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temperatuur laag dan zal die strook zich hel hoogst boven
den grond uitstrekken, aangezien er veel water wordt opgezogen en de verdamping gering is. Daarentegen zal bij
betrekkelijke droogte van den bodem, hooge temperatuur
en geringe vochtigheid van de atmosfeer die strook zich
minder hoog boven den grond uitstrekken. Er heeft dus
in den muur eene even gestadige opstijging plaats als van
de olie in de kous eener brandende lamp, een stroom steeds
in dezelfde richting.

Bij verdamping
svater zullen de vaste stoffen zich
afscheiden en, voor zoover zij daartoe vatbaar zijn, kristalLiseeren. Die kristallisatie zal voornamelijk op de buitenvlakte
van den steen plaats hebben maar ook ten deele er in. Wordt
de bodem daarna vochtiger, dan zullen de kristalletjes weder
oplossen, om onder gunstiger omstandigheden zich op nieuw
te vormen. Een en dezelfde hoeveelheid zout zal dus bij
herhaling kristalliseeren en weder oplossen. Is er nu samenhang genoeg tusschen de deeltjes van den steen, dan zullen
deze belemmerend werken op de kristalvorming; in het
tegenovergestelde geval zal elke kristallisatie den samenhang
van den steen verminderen. Het verschil in poreusheid
tusschen het pleister en den steen zal veroorzaken, dal
aan de grens tusschen die twee de kristallisatie het eerst
begint en het pleister liet eerst loslaat. Neemt men nu in
aanmerking, dat zoo de Bataviasche steen al gesorteerd wordt,
dit niet zoo zorgvuldig plaats heeft als met Europeesche
steenen, dan is het verschil dat tusschen de steenen van
een zelfden muur werd opgemerkt voldoende verklaard.
Wat is evenwel de oorzaak van het verschil in samenhang; waarom staat een Hollandsche waalmop zooverre boven
de steenen van hier afkomstig? Onder de omstandigheden
die daarop van invloed zijn komen vooral in aanmerking:
de samenstelling der gesteenten die de klei opleverden,
de meerdere of mindere verweering van deze,
de gelijkmatigheid van de korrel en
de temperatuur bij het bakken.
Zooals bekend is bestaat klei hoofdzakelijk uit kiezelzure
aluinaarde met meer of minder kiezelzure alkaliën. Naarmate
de hoeveelheid van de laatsten geringer is, vereischt de gevormde steen eene hoogere temperatuur om gebakkeu te worden, dat is om de deeltjes kiezelzure aluinaarde te vereenigen
Door de verweering verdwijnt het alkali meer en meer en
wordt de korrel gelijkmatiger en fijner. Hoe fijner en gelijkmatiger de korrel is, des te regelmatiger zal bij het
bakken het inkrimpen plaats hebben en do< te grooter zal
de samenhang zijn.
Het valt in het oog, dat de Hollandsche rivieren met hun
op verschillende tijden betrekkelijk gering verschil in
stroomsnelheid voor de verkrijging van fijne, gelijkmatige klei
in veel gunstiger toestand verkeeren dan die van Java.
De kleisoorten voor het bakken van steenen in gebruik
<
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bevatten altijd ook meer of minder ijzeroxyde en de kleur methode 1° op een waalmop, 2° op een donker gekleurden,
overtuigt ons reeds genoegzaam, dat dit. gehalte /eer groot goed gebakken Baiaviaschen steen en 3° op een bleekrooden,
is bij de Bataviasche klei. Dit ijzeroxyde kan zich in de slecht gebakken idem was verrassend. De gevonden hoeveelheden ijzeroxyde waren respectievelijk 0,77%, 2,56%
gloeihitte niet kiezel/uur vereenigen, en heeft die vereeniirini»- plaats gevonden, dan heeft het op den samenhang geen en 1-2,11%. Het oxyde was tot metaal gereduceerd en loste
ongunstigen invloed. De temperatuur moet evenwel hooger onder sterke waterstofontwikkeling op. Na behandeling
zijn dan voor kiezelzure aluinaarde. Is dus de temperatuur met verdund zwavelzuur waren No. 1 en 2 zwart, No. 3
niet hoog genoeg, dan zal het ijzeroxyde niet scheikundig daarentegen was grijs wit. Voor het laatste was dus zonder
twijfel bewezen, dat al liet ijzeroxyd in vrijen toestand voorworden gebonden: liet zal de massa vergrooten, de sa
bakking van de deeltjes kiezelzure aluinaarde belemmeren kwam, terwijl voor de beide eersten, indien het silikaat al
en dus in dubbelen zin nadeelig zijn.
eenigermate mocht zijn aangegrepen door het zuur, de fout
heb
die
niet
chemisch
althans
Ik
hoeveelheid
niet van dien aard was, dat te weinig werd gevonden.
getracht
gebonden
ijzeroxyde te bepalen, ziehier op welke wijze en met welke Laat ik er ten slotte bijvoegen, dat de bepaling geschiedde
uitkomst. Daar het mechanisch in den steen voorkomende door de met ijzervrij zink behandelde vloeistof met kameleon
ijzeroxyde moeielijk of in 't geheel niet oplost in zuren, kan te titreeren.
Ik geloof dus, dat de minder goede hoedanigheid der
eene behandeling met zuur des te minder dienst doen, wijl
te vreezen was, dat bij voortgezette behandeling ook het
Bataviasche steenen mag worden toegeschreven:
silikaat van ijzer zou wordt n aangetast. Evenmin kan vooraf1° aan de zanderige, weinig verweerde grondstof,
gaande behandeling met redueeerende smeltmiddelen baten,
2° aan het groot e ijzergehalte,
daar dan eveneens al het ijzer, in den steen aanwezig, zou
3° aan de primitieve wijze van bakken.
worden gevonden. Betere uitkomst beloofde reductie door
Tengevolge van het eerste zal de temperatuur bij het
waterstof bij matige gloeihitte. Men mag aannemen, dat bakken niet te hoog mogen zijn, op het tweede alléén lettende
het ijzeroxyde, dat als zoodanig voorkomt, zal worden gereniet te laag, en dit met elkaar in verband brengende zal
duceerd, terwijl datgene, wat aan kiezelzuur is gebonden, hoogbehoorlijke regeling der temperatuur de voorwaarde zijn ter
wordt
tot
kiezelzuur
en
ijzeroxydul
gereduceerd
bij
stens
verkrijging van een fabriekaat, dat zoo goed mogelijk is.
liet komt mij voor, dat de zoogenaamde Hasselaar-oven
daaropvolgende behandeling met verdund zwavelzuur zal
achterblijven. De uitkomst verkregen door toepassing dezer in dit opzicht hier goede diensten zou kunnen bewijzen.

INVLOED DER BOSSCHEN
OP HET

RÉGIME DER RIVIEREN
(mtstreksel uit Surell: Torrents des Hautes Alpes.)

HOOFSTUK I.
De bosscAen en de
De oorzaak van liet ontstaan van den regen is algemeen
bekend. Indien een van vocht verzadigde luchtstroom verkoeld wordt, wordt do waterdamp verdicht en staat vervolgens neer in den vorm van mist of dauw: is de verkoeling
snel dan vormt zich regen of sneeuw. Deze afkoeling heeft
in den regel slechts plaats wanneer een luchtstroom door
een of andere oorzaak in een kouderen dringt; zoo is de
geschiedenis van den regen slechts een hoofdstuk van die
der winden.
De hoofdbewegingen dezer laatsten ontstaan als volgt:
de tropische gewesten worden onophoudelijk door de zonnestralen beschenen; de verwarmde lucht verheft zich en
richt zich van den equator naar du polen. Deze richting
gecombineerd met de omwenteleude beweging der aarde doet
dus in liet noordelijke halfrond een zuidwestelijke warme
en vochtige luchtstrooming ontstaan terwijl een noordwestelijken koude en drooge wind tegelijkertijd zal heerscheu
in de noordelijke keerkringsgewesten.
In de werkelijkheid is dit verschijnsel niet zoo eenvoudig.
Indien het vastland en de zeeën symmetrisch verspreid
waren in ieder halfrond, indien de zon, onbewegelijk boven
den equator, tegelijkertijd dag en nacht over de geheele
aarde deed ontstaan, dan zouden de bewegingen der atmosfeer
zonder twijfel een groote regelmatigheid vertoonen. Maar
de zon verplaatst zich van het eene halfrond naar het andere
;

overgaande, veroorzaakt zij beurtelings aan iedere pool een
nacht van 6' maanden. Deze afwisselingen brengen groote
stoornis in de atmosfeer te weeg en tengevolge van hare
bewegelijkheid en van de onregelmatigheden van den aardbol, zal het evenwicht, als het eenmaal verbroken is, zich
niet kunnen herstellen.
Slechts in de keerkringsgewesten ontmoet men regelmatige winden dat zijn de frissche luchtstroomen, die van de
polen afkomen en die men passaatwinden noemt. Bij den
equator vereenigen die luchtstroomen zich en vormen een
oostenwind of wel zij houden elkaar in evenwicht en er
ontstaat windstilte. Evenzoo zijn in Indië de moessons
periodieke winden van een groote regelmatigheid. Daarentegen schijnen de gematigde en de koude streken overgeleverd te zijn aan al de grillen van Aeolus.
De regen vertoont overeenkomstige verschijnselen als de
wind; terwijl in de tropen de regen zich zeer regelmatig
voordoet is op de hoogere breedten en vooral in noordelijk Europa geen enkel jaargetijde zonder regen. Te Parijs
b. v. regent het alle maanden van het jaar.
Hierbij is evenwel toch een wet merkbaar: nl. dat op
de kusten de meeste regen valt gedurende den winter, en
meer binnen in het land gedurende den zomer. De reden
hiervan is gemakkelijk te verklaren:
Indien de heerschende zuidwestenwind, de equatoriale
luchtstroom, beladen met de warme dampen van den Golfstroom, de kusten van Frankrijk bereikt, vindt hij die in
den zomer warmer dan hij zelf is, trekt die voorbij na nog
water damp te hebben opgenomen en slaat die eerst neer
;
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op de koudere vlakten van Duitschland en Rusland,
hij die geheel verloren heeft in Siberië. In den
daarentegen zijn onze kusten kouder dan den zeewind
deze dus waait, worden zij met regen besproeid.
Onderstaande tabel bevestigt deze beschouwingen,
er nog uit op te merken valt dat oostelijke streken
regendagen hebben dan de meer westelijke.
Aantal
LANDSTREKEN.

regendagen.

Hoogte

van den

gevallen

regen.

totdat
winter
zoodra

;

terwijl
minder

Verhouding der regendagen naar
de jaargetijde.

T
Wir,:rr.

Lente.

Zomer. Herfst.

mM.
Engeland (Gcnzimce)..
Frankrijk (Parijs)...

DuitscMand

(ErfurO..

Hongarije (1'esÜi).

Rusland
Siberië

.

. . .

(Kazan)

(Nertschinsk)

.

164.

960.

159.7

560.

22.6

20.5

27.0

23.8

24.3

25.4

26.4

lïï.
111.7

3S0.

23.6

24.0

27.7

24.7

tie.

25.9

23.6

23.7

9(1.

onb.

57.5

25.1

19.7

27.7

69.7

on'u.

8.4

28.9

43.0

19.7

De hinderpalen, die zich aan den wind voordoen, hebben
op het verschijnsel van den regen een gewichtigen invloed,
dien wij nader moeten beschouwen.
Indien de regenwind een hoogte ontmoet, die hem noodzaakt zich te verheffen, heeft er een dubbele werking plaats.
De opstijging der lucht heeft reeds op zich zelf een verkoeling ten gevolge en derhalve een verdichtig van den
wateidamp maar daarenboven ondervindt de van zijn richting
afgewende luchstroom een wij ving tegen de verkoelde oppervlakte en de regen wordt als het ware mechanisch uit de
wolken gedrukt. Om deze redenen regent het meer op
voorgebergten dan op opene kusten; zoo b. v. deponeert de
regenwind, in de. diepe norden van Noorwegen, plotseling
gestuit door een rotsmuur, een maximum van regen.
Jaarlijks valt te Bergen 2 M. regen, te Bordeaux slechts
0,719 M. te Nantes 1 M. en te Cherbourg 0,830 M.
Op de kusten der Middellandsche zee komt de regenwind
uit het Oosten of Zuidoosten, loodrecht op de richting der
Ce vennes, waar hevige stortregens plaats hebben. Te Marseille valt jaarlijks 0,512 M., te ïoulon 0,505 M., te Nimes
0,640 M., te Montpellier 0,770 M., te Viviers aan den
voet der bergen, 0.900 M. en te Joyeuse, diep in het dal

beter:

//de hoeveelheid gevallen regen is grooter naarmate
de luchtstroom, door eenigen hinderpaal tegengehouden, genoodzaakt is zich sneller te verheffen." Het is dus niet zoo
zeer de hoogte der plaats, waarvan het afhangt als wel de
//richting" volgens welke de regenwind de berghellingen
snijdt. Deze wet der richting is niet gemakkelijk te bepalen.
Om dus twee regeumeters met elkaar te vergelijken moet
men rekening houden zoowel met de absolute hoogte als
met de helling en uiterlijke gedaante der geheele omgeving. Uit de volgende tabel, betreftende eenige plaatsen
in de ravijnen der Jura blijkt dat de hoogte niet liet
voornaamste element is, want de grootste hoeveelheid regen
correspondeert niet met de hoogste ligging boven de oppervlakte der zee.

PLAATSEN.

.

°

in

Meiers.

m Millimeters
Hoeveelheid regen
D
,

-

J

Pierrecbitel

161.

1290.

Varambon

'233.

1111.8

Saint-Rambert

330.

1592.

Syam

305.

1741.

Saint-Claude

444.

1457.7

840.

970.

Port-de-Joux

1001.

1176.7

Saint

1045.

1560.

Pontarlier

;

1,300 M. regen.
De Jurastreek wordt gekenschetst door de volgende cijfers :
Lyon 0,776 M., M&eon 0,876 M„ Bourg 1,172 M. en
Syam (in de ravijnen) 1,741 M. regen.
Ten onrechte hebben sommige schrijvers uit deze en soortgelijke cijfers meenen te moeten opmaken dat de jaarlijksche
hoeveelheid regen toeneemt met de hoogteligging der
plaats boven de zee. Op deze wijze geformuleerd, is de wet
niet juist en ook niet te verklaren. Het verschijnsel is

mechanisch zoowel als phy.sisch; de volgende formule is

Cergues

Bij het klooster van den grooten Saint-Bernard (2620
M. boven de zee) vangt men jaarlijks 1500 millimeters
water op. Indien de hoogste regenmeter van Europa tevens
een der rijkste is, is de oorzaak daarvan niet zoo zeer de
hooge ligging als wel de topografische gesteldheid. Het
instrument is geplaatst in een bergengte, gedomineerd door
ijsvelden en waardoor de winden, van welke zijde ook komen, moeten passeeren, en zich 2>lotseling afkoelen.
Is eenmaal de hinderpaal overkomen, dan vermindert de
regen, de luchtstroom valt neer en verwarmt zich; gretig
zijne verliezen te herstellen, worden de wolken opgelost en
de aan de andere zijde gelegen glooiingen uitgedroogd.
Het relief van een land heeft dus groeten invloed op
het verschijnsel van den regen. Zoo brengen aan iedere
zijde der Scandinavische Alpen westen- en oostenwind omgekeerd regen- en droog weer aan. Als het te Narbonne regent,
schijnt de zon te Montauban. In Zwitserland brengt de westenwind regen mee en in Lombardije de oostenwind.
In de tropische gewesten waar de Oostpassaatwind heerscht,
worden de oostelijke berghellingen overstroomd door hevige
regenbuien; b. v. de kust van Mozambique en het stroomgebied der Amazone. Daarentegen regent het bijna nooit
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op de westelijke hellingen der Andes te Lima zegt men dat
het in drie eeuwen slechts drie maal gedonderd heeft.
In Engelsch-Indië wordt de oostelijke kust van Coromandel
besproeid bij den Noordoostmoesson en de westelijke kust
van Malabar door den Zuidwestmoesson.
Indien de luchtstroom, na overvloedig van waterdamp
ontlast te zijn. een berghelling opgetrokken is, en vervolgens een hoogvlakte ontmoet, kan hij zich er vrij over
uitstrekken; maar daar slechts zijne onderste lagen in aanraking met den grond zijn, kunnen zij alleen afkoelen
en door een zelfden wind zal een hoogvlakte hoewel hooger
gelegen, toch minder water ontvangen dan de eerst doorloopeu berghelling; maar meer dan de achtergelegen helling.
De bergketen, die de Oceaan van de Middellandsche zee,
;

scheidt, geeft aanleiding tot onderstaande tabel.

en 252 M., terwijl bij het bestijgen er slechts noodig is dat hij
van de cöte 234 naar de cöte 301 overgaat om de hoe-

veelheid met 50 percent te vermeerderen. Gedurende de
daling valt er minder water op de cöte 252 dan op de
lagere cöte 234 gedurende de klimming; er valt bijna 2 maal
zooveel regen op de cöte 549, dan op de cöte 440, hoewel
het verschil van deze beide hoogten slecht 100 Meters bedraagt.
Het relief van het terrein werkt nog op een andere wijze
op de verdeeling van den regen nl. de hoogte wijzigt de
verhouding van den regen, die in ieder jaargetijde valt en
in dit opzicht heeft de hoogteligging boven de ï.ce denzelfden invloed als de verwijdering van de kusten. De
grootste hoeveelheid regen valt op plaatsen verwijderd van
de zee of hoog daarboven gelegen des zomers, daarentegen
op lage of dicht bij de zee gelegen plaatsen gedurende
den winter.

Hoogte
STREKEN.

Hoeveelheid regen in millimeters

in
Meters.

'sjaars.

Westelijke helling (Toulouse).

148.50

632.7

Hoogvlakte (Castelnaudarij)..

.

170.

(130.

Oostelijke helling (Carc&ssonne).

113.

757.3

Uit deze tabel blijkt dat de berghellingen meer water
ontvangen dan de top en dit is te meer sprekend omdat
het b. v. te Carcassonne alleen regent met een oostenwind
terwijl te Castelnaudarij zoowel met een oosten- als met een
westenwind .zoodat met een zelfden wind de glooiingen meer
water moeten ontvangen.
Bourgogne vormt, zooals men weet, een bassin dat zich
noord-zuid uitstrekt, tusschen de gebergten van den Eorez
en van de Jura. Dit bassin wordt door den westenwind
beheerscht; uit de hoeveelheden gevallen regen springt
weer duidelijk de invloed in het oog dien het relief van
het terrein veroorzaakt.
Hoogte Gemiddelde jaar-

STREKEN.

iti

Meters.

lijksche regenval
in

/ffinmer!.

millimeters.

Hellingen van dcii Forez

door

den regenwind al

Bodem

Tan

liet dal
Aangrenzende

(

dalende doorloopen.

rechteroever

der

SftoM

l linkeroever der Süone

MO.

764.5

252.

695.7

m.

730.1

6

301.

1087.8

5

549.

13S8.

S

3

Statious.

streek aan den voet der Jura

door deu regenwind

al stijgende doorloopcn.

Ravijnen van de Jura waar d<- regenwind

wordt saamgetrokken

Uit deze tabel ziet men duidelijk dat de regenwind zeer
verschillende uitwerkselen heeft naarmate hij een helling
afdaalt of bestijgt. Als hij daalt geeft hij nagenoeg gelijke
hoeveelheden regen op dezeer verschillende hoogten van 440

Eindelijk nog een andere interessante wet. In een zelfde dal
zijn de hoeveelheden gevallen regen op twee dicht bij gelegen
punten A. en B. soms zeer verschillend; zij verschillen te meer
naarmate men een korter tijdsverloop beschouwt. Te Parijs
b. v. voor twee verschillende wijken bestaat gedurende een
geheel jaar 20 percent verschil, terwijl het voor een donderbni
soms 100 percent is. Maar de verhouding dezer hoeveelheden met betrekking tot een geheel jaar voor twee dicht bij
elkander gelegen plaatsen streeft er naar constant te blijven.
Noemt men a en b, de hoeveelheden gevallen regen op
de twee plaatsen A. en B. gedurende het eerste jaar, a en b
die hoeveelheden gedurende het tweede jaar enz., dan toonen
2.

de waarnemingen dat men vrij wel heeft p

=

=r 3

2.

= enz.

Wij hebben hierboven aan de hoofdwetten van den regen herinnerd. Welken invloed kunnen de bosschen uitoefenen op een verschijnsel, waarvan de algemeenheid meermalen de beide halfronden omvat?
E. Renou (in zijne Theorie de la pluie) antwoordt hierop
in deze bewoordingen:
'/Indien men den regen in zijn grondbeginsel slechts ziet
//afhangen van de groote bewegingen der atmosfeer, en
//slechts wijziging door de voornaamste oneffenheden van den
//grond, bergen en zeeën waarneemt, vraagt men zich af welken
//invloed de cultures der menschen en vooral de bosschen
//op dit verschijnsel kunnen uitoefenen. De algemeene opinie
«schrijft daaraan een aanzienlijken toe: maar dii berust
//op absoluut niets; men heeft nooit een enkele onbetwist//bare waarneming ten haren gunste aangehaald en indien
//het in sommige streken, zooals in Algerie, meer regent op
//bosschen dan in ontwoude streken, dan heeft men, door
//dit verschijnsel aan de bosschen toe te schrijven de oorzaak
//met het gevolg verward. De regen volgt op een frappante
«wijze het relief van den grond en bosschen groeien slechts
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voldoende hoeveelheid regen valt. De beschouwingen
Indien men door 1000 den regenval voorstelt van ieder
«zijn ook toepasselijk op overeenkomstige gevallen, aangejaar te Cinq-Tranchées dan vindt men voor de drie waar«haald door Boussingault voor Amerika. Juist bij de grens nemingsjaren de volgende betrekkingen:
//tusschen kale en woudrijke streken, kan deze opmer1866.
1000.
865.
//king gemaakt worden: do bosschen, over het algemeen
1867.
1000.
930.
913.
wniet genoeg regen ontvangende om overal te groeien, zullen
1868.
1000.
985.
791.
wzieh slechts daar vertoonen waar de gesteldheid der bergen
Volgens hetgeen wij boven gezien hebben over de grillen
//gunstig is voor den regenval.
den regen en de variaties, die hij vertoont van een wijk
van
//Zoo wijzen ook de kaarten betreffende het voorkomen
eencr stad tot de andere, moet men erkennen dat de proeven
//van onweders en hagelbuien niet de minste afwijking aan, die
van Mathieu, al verschaffen zij ook een argument ten gunste
//aan in de nabijheid der bosschen kan worden toegeschreven."
Maar, zal men zeggen, indien de regen zijne grillen heeft, van een werking der bosschen op het verschijnsel van den
indien het minste relief van den grond den regen afleidt, regen, toch niet geheel afdoend zijn.
Hoe kan men zicli verzekeren dat de bosschen niet eenwaarom zou dan een uitgestrekt bosch, dat boven de vlakte
voudig gewerkt hebben als een hinderpaal voor den regenwind?
uitsteekt, zonder invloed blijven'r 1
Indien
b. v. de landbouwstreek zich uitstrekt over een horiIn deze bewoordingen weergegeven schijnt de werking der
zontale
hoogvlakte, terwijl de boschstreek zich verheft op
bosschen op den regen onbetwistbaar. Het kon b. v. gebeuren dat een scherm van boomen een ondiep dal afsloot, een door den regenwind beklommen berghelling, zijn de
den regenwind opving en merkbaar de hoeveelheid water regenmeters in die beide streken geplaatst volstrekt niet
in een regenmeier, daarachter geplaatst, verminderde Zoo onderling te vergelijken. Opdat de proeven afdoende zouden
wordt de stad Erfurt tegen den westenwind beschermd door zijn, zouden zij, op een groot aantal punten hernieuwd,
het bosch van Thuringen en ontvangt minder water dan altijd moeten overeenkomen. Maar deze overeenkomst heeft
niet plaats.
naburige streken. Men behoeft daartoe zelfs niet hoogstamBelgrand, het regenregime van het stroomgebied der
ming hout te beschouwen; een eenvoudige muur in de juiste
richting geplaatst is daartoe voldoende; iedereen weet dat Grenetière (woudrijk) met dat van de Bouchat (zonder bosch)
de aan den regenwind blootgestelde zijde meer water ontvergelijkende, constateert dat het eerste minder water ontvangt dan de andere zijde. De waarneming toont aan dat vangt dan het laatste, en in dit geval oefent dus de gemen slechts het een of ander behoeft op te richten in de steldheid der berghellingen een overwegenden invloed uit,
die dien der bosschen neutraliseert.
nabijheid van een regenmeter om de opbrengst er van te verSommige schrijvers hebben, om de werking der bosschen
anderen. Maar mag men daaruit de gevolgtrekking maken dat
dergelijke omstandigheid het klimaat van een plaats veranderen? op het verschijnsel van den regen aan te toonen, gemeend
Mathieu, onderdirecteur van du Keole forestière van Nancy te kunnen vast stellen dat de ontwouding of de herwouheeft proeven ingesteld om direkt te constateeren of het meer ding van een landstreek het regime van den regen wijzigt.
regent op woudrijke dan op open terreinen. Op de volgende De regenval is vermeerderd te Viviers, dit is volgens somwijze vat Mathieu zijne waarnemingen samen in een rapport migen ten gevolge van de ontwouding der Cevennes te
Bordeaux is hij volgens anderen door de herwouding der
gericht aan de Direction ge'nérale des foiets.
In 1868 is er meer regen gevallen op open terreinen in Landes vermeerderd.
Voor dergelijke verklaringen te geven moet men evenwel
een bosehstr.ek dun op den rand van deze laatste; in een
landbouwstreek is de regenval het minst geweest. Dit eerst onderzoeken of die beweringen omtrent vermindering
resultaat komt volkomen overeen met dat van vroegere jaren of vermeerdering van den regenval wel waarheid bevatten.
In Frankrijk is de oudste reeks regenwaarnemingen die van
en heeft meer en meer de strekking zich tot wet op te werpen.
De volgende tabel geeft er een overzicht van.
het observatorium. Zij werd begonnen in 1689 door Philippe
de la Hire, het uitdrukkelijk bevel door Colbert aan de
Hoogte der vraterliiag op den grand opgevangen.
TIJDVAK
Academie gegeven, met het oog op de werken van "Versailles.
Cinq-Tranchéei
DT.E
Belle-Fontaine
De volgende tabel, opgemaakt door Raulin, professor in
Amance
midden in een
Rand dei
WAARNEMINGEN.
de geologie te Bordeaux, geeft een résumé van die regenwaarI"*»"
//waar

»

;

.

boschatreek.

9 laatste maanden

van

1866...

691 mM.

11 lantstc maanden

vi\n

1867...

7(i->

1-' maanden

van lrtCiö

749

./

-,

boschstreek.

Geen waarnemingen.

59]

m M,

88]

u

710 mM.
738

"

nemingen.
De hieronder volgende tabel geeft aan den gemiddelden
jaarlijkschen regenval, bij perioden van 10 jaar, volgens
waarnemingen met den regenmeter geplaatst op het terras
van het observatorium te Parijs.
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fjjjjj 1

TIJDPERKEN.

Hoogte
regenval.

1688—1700
1701—1710
1711—1720

10

517,0 mM.

10

480,6

10

k; i-.'.)

1721—1730

1(1

Verschillen.

—

«

—

—

1731—1? Ui

10

878,8
411,0

1741—1750 j

10

(25,:,

8

539,6
506,9
U3,7
518,8
196,6
498,6
509,3
526,3
520,3

L77S—1780
1781—1790
1791—1738
1804—1810

I

7
10

1821—1830

10

1831—1840

10

1841—1850

10

1851—1860

.

+

8

1811—182(1

+

+

10

10

perioden gelijke instrumenten toevertrouwd geweest waren aan
waarnemers evenzeer doordrongen van het belang dezer onderzoekingen, de laatste reeks een vermindering in plaats van
vermeerdering had geopenbaard.
Arago zeide hieromtrent (in 1853): "Er is geen enkele
"reden om te onderstellen dat het klimaat van Parijs
"tegenwoordig meer of minder regenachtig is dan 150 jaar
"geleden. De geringe vermeerdering, die de getallen in de
"laatste groepen aanwijzen, overtreft in werkelijkheid niet
"de afwijkingen, die men opmerkt in de vroegere perioden.'*
Men weet dat in 1817 een tweede regenmeter geplaatst
werd en wel op den beganen grond en dat deze sedert steeds
meer water heeft opgevangen dan zijn collega op het terras
zooals men beoordeelen kan uit de volgende cijfers :

.

—

»
—

•

+
•
—

•
+
.

+
.

+
.
—

36,4
15,7
86,6
32,7
14,5
114,1
32,7
93,2
104,6
21,8
2,1
10,7
20,0
9,0

Jaarlijksche regenval.

HJDPEBKE

»

»

«

"

»

1831—1840

509,8

1841—1850

529..',

1851—1860

520,3

Verhouding vun

op den grond

b.

1821—1830 498,6 mM

.

mingen kan worden verdeeld in drie perioden die respectievelijk voor de jaarlijksche gemiddelden geven :
Gedurende 65 jaar van 1688 tot 1754 448,6 mM.
26
1772 n 1798 489,6
57 n
1803
1860 512,0
Verscheidene schrijvers halen deze cijfers aan om te bewijzen dat het te Parijs meer regent dan vroeger; maar
men stelt daar de volgende beschouwingen tegen over.
Bij regenwaarnemingen komen alle fouten, die men maakt,
in mindering want men kan slechts water verliezen door
verdamping, doorzij peling, lekken, verzuim enz. De eerste
waarnemers hechten waarschijnlijk geen groote waarde aan
die metingen, die uit gebrek aan vergelijking tot geen
enkele generalisatie konden leiden.
Zoo drukt zich pater Cotte aldus uit (1804): //Ik doe
//opmerken dat de regenmeter, waarvan men zich bediende
//op het observatorium te Parijs als zoo gebrekkig erkend
//is, dat men gedurende verscheidene jaren verplicht is geweest
//er van af te zien; men heeft er nu een gesteld, die veel
'/nauwkeuriger is. liet regenwater wordt opgevangen en
//gemeten op liet plat van het gebouw (27 Meters boven
//den grond); terwijl men het vroeger mat in een der verstrekking op de eerste verdieping zoodat het een buis van
//63 voet moest doorloopen om te komen van het plat, waar
//het opgevangen werd, naar het reservoir, hetgeen noodza//kelijk verlies moest veroorzaken."
Door die verschillende oorzaken is de reeks van 1688
tot 1754 waarschijnlijk niet geheel te vergelijken met die
van 1803 tot 1860 en misschien dat indien in deze beide
»

(errus

a.

De kolom der verschillen toont aan dat de variatie geen
enkele wet van continuïteit volgt. Deze lange reeks waarne-

//

op het

551,9 mM.
584,8
687,8
577,1

I

1,1(1

-

»

b.

I

1,14
1,18
1,10

Men heeft langen tijd gemeend dat dit verschil ontstond
door dat de regendroppels toenamen gedurende hun val;
tegenwoordig is men het er over eens om het toe te schrijven aan bewegingen in de lucht. Maar indien dit zoo is,
dan zouden misschien de topografische veranderingen, die
de toegangen tot het observatorium sedert 168 S ondergaan
hebben, voldoende zijn om de tegenwoordige vermeerdering
der gemiddelden te verklaren. Dit denkbeeld doet zich op
natuurlijke wijze aan den geest voor, indien men de astronomen hoort klagen dat, ten gevolge van de vermeerdering
der rijtuigen, der gaspitteri en der klokken sommige onderzoekingen op het observatorium te Parijs onmogelijk zijn
geworden, zoodat men dit moet overbrengen naar buiten en
dat het dringend noodzakelijk is de astronomie te decen-

traliseeren.
Kortom men mag aannemen dat indien de regenval te
Parijs in de laatste eeuw veranderingen heeft ondergaan,
deze zoo gering zijn dat men zelfs twijfelt omtrent hunnen zin.
De waarnemingen, die men bezit omtrent Bordeaux zijn
saamgevat in de volgende tabel, getrokken uit de kostbare

verzameling van ïtauliu.
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TIJDPEKKKX.

aantal

Hoogte
regenval.

jaren.

1714—1720

7
10
10

1721—1730
1731—1740
1741—J 750
1751—1760
1761—1770
1776—1786

Velschillen.

059,1 mM.
78,4
737,5
2,4
735,1
41,5
G93,G
23,6
670,0
22,2
647,8
5,9
641,9
207,3
849,2
54,0
795,2
820,4
elde 'i 1U niilli eters.

Namen der waarnemers.

+

.

—

.

—

10

i rader en Zoon.

Sarr

,

.

—

10

.

—

10

.

—

10

1842—1850

.

—

Guijui

t

Abria.

en

d* In Motke

+

8

.

—

10
1851—1860
10
1851—1860
Algemeen -riiiiili!

I'ctii

»

—

Lafitte.

Ook hier toont de kolom der verschillen aan dat de
variatie geen wet van continuïteit volgt. Voor de eerste
reeks van 67 jaren is het jaarlijksche gemiddelde 684,7
mM. terwijl voor de nieuwe reeks (1842 tot 1860) dit gemiddelde zicli verheft tot 820 mM., dus een vermeerdering van 20 percent.
Men merkt bij deze tabel op dat voor de zelfde jaren

1851—1860 twee verschillende waarnemers merkbaar verschillende resultaten verkrijgen. Het boek van Raulin ver-

toont nog andere voorbeelden van deze onregelmatigheden:
zie hier een sterk sprekend.
Waarnemingen gedaan te Bayonne gedurende 1853
Hoogte van den regenVerhouding
\A in m.M.

MAANDEN.

i-

78,6

Mei.

T

h.

a.

27,9

2,81

*

Namen der waarnemers.

a— De abt. Chflo.
b

Jl.nij.

JULIJ.
Augustus.

September.

189,7
157,1
46,9
74,0

170,40
33,7

B8.8
100,9

1,11
4,74
0,80
0,73

—

De

Ingenieur La-

temde.

Tegenover dergelijke afwijkeningen begint men te twijfelen
of' regenwaarnemingen nog wel eenige wetenschappelijke waarde hebben en men vraagt zich af hoe het publiek een gevestigde
opinie kan hebben omtrent een zoo bewegelijk verschijnsel.
Het meest frappante voorbeeld der historische veranderingen
van den regen, en dat het meest aangehaald wordt vóór of tegen
de bosschen, wordt verschaft door het gebied der Cevennes.
PERIODEN.

Jaarlijksclie
regenval in

millimeters.

Aantal
regendagen.

»

«

gen eindigden. Terwijl Maagergues deze merkwaardige toename in den jaarlijkscheu regenval opmerkte te Viviers,
had het omgekeerde plaats te Marseiile.
PERIODEN.

Jaarüjksche regenval in
millimeters.

Aantal regendagen.

1772—1782
1795—1805
1806—1815

590

57

530

54

1815—1820

370

\V iiarncmingcn van

1823—1832

452

53

Flangergues

1833—1842

571
482

67
57

Aanmerk),iijen.

1778—1787
1788—1797

842
899

83

1798—1807
1808—1817

926

106

te

1012

108

Vivicrs.

94

De vermeerdering is gestadig en snel; zoowel voor de
hoeveelheid regen als het aantal regendagen; zij kan niet
worden toegeschreven aan eenige fout van waarneming naar
alleen aan een verandering in den regen zelf. Men hjcft
daarom niet nagelaten haar toe te schrijven aan de ontwouding der naburige bergen; deze verklaring vindt men bij
vele schrijvers terug.
Arago wederlegt haar als volgt: //het komt twijfelachtig
//voor dat deze resultaten, ondanks hunne regelmatigheid,
//voldoende talrijk zijn om de te algemeene gevolgtrekking,
//die men daaruit afgeleid heeft, te motiveren.
Indien
"men te Parijs slechts de waarnemingen gedaan had tus"schen 1719 en 1785, zou men eveneens hebben kunnen
"veronderstellen dat de gemiddelde jaarlijksche regenval snel
"toenam, en evenwel wordt dat volkomen gelogenstraft
«door de vroegere en de latere waarnemingen, tëene ver"meerdering in den gemiddelden jaarlijkschon regenval te
"Yiviers zou trouwens niet gunstig zijn voor de meening
"dat het in woudrijke streken meer regent dan in kale,
aangezien, zegt Flangergues, sedert het begin der waar"nemingen en vooral in de 10 laatste jaren meer onophoudelijk de bosscheu zoowel in de nabijheid van "Viviers als in
"het geheele departement van TArdéche vernield heeft, terwijl
'/men er tegenwoordig al zeer weinig hout meer vindt."
Ter zelfder tijd, mat Tardy de la Brossij den regen te
Joyeuse en verkreeg de volgende resultaten :
1805—1807 gemiddeld 1,125 Meter.
1808—1817
1,311
1818—1827
1,394
dat
deze
Men kan aannemen
beide reeksen, verkregen op
naburige plaatsen, onderling te vergelijken zijn ten minste
om de richting aan te geven waarin de wijzigingen in den
regenval plaats hebben: en men ziet dat overeenkomstig de
opmerking van Arago, de regen, na gedurende den tijd der
waarnemingen van ïlaugergucs toegenomen te zijn, begon
stationair te blijven tegen den tijd waarop die waarnemin-

Gemiddeld.

380

55

onbekend.

«Het schijnt", zegt Arago na deze cijfers gegeven te
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hebben, «dat deze veranderingen moeten beschouwd worden
//als toevallige; zij zullen zonder twijfel verdwijnen als de
afgeleid zijn over een grooter aantal jaren;
men ziet intusschen dat er geen enkele reden is om
//niet voor geheel Frankrijk de gevolgtrekking te maken, die
//wij vroeger getrokken hebbeu uit de waarnemingen te
//maar

•/Parijs.

1

de tienjarige variaties als voor de honderdjarige; men kan
ze niet aan eenige lokale en voortdurende oorzaak toeschrijven, zooals aan de ontwouding, die op ecu zelfde plaats steeds
in de zelfde zin, zou gewerkt hebben. Zij hangen ongetwijfeld af van die nog weinig bekende invloeden, waaraan
onze planeet blootgesteld is.

'

Montpellier is nog dichter bij de Cevennes dan Marseille.
Het klimaat van deze streek is het voorwerp geweest van een
speciale studie van Marié-Davy; hij regt daaromtrent o. a:
'/Hieruit volgt dat de gemiddelden zijn toegenomen van
//1767 tot 1790; en toen langzamerhand verminderd en
//van 857 millimeters 644 mM. (').
De volksmeening dat
«onze klimaat voortdurend drooger wordt, eene meening,
*die gegrond is op de geleidelijke vermindering der bronnen,
//wordt dus vrij wel bevestigd door direkte metingen.
//Deze vermindering van den regenval wordt veroorzaakt
«door samengestelde oorzaken, waarvan het zeer moeilijk
De uitbrei//zou zijn ieders rol nauwkeurig aan te geven.
//ding der cultures, de ontwoudingen, niet alleen in de
//omstreken van Montpellier maar op de bergen ver van de
//stad verwijderd hebben ontegenzeggelijk zeker aandeel aan
//dit verschijnsel; maar toch wordt dit beheerscht door een

HOOFDSTUK IL
DE BOSSCHEN EN DE WATERLOOPEN.
a.

Verdamping.

"Voor de studie van dit vraagstuk moeten wij de nevelachtige hoogten verlaten waar de lucbtverschijnselen heers ehen en naar het meer vaste en bekende terrein der hydrologie afdalen. Evenwel is dit nog niet zoo eenvoudig
als men zou kunnen veronderstellen; alvorens het te behandelen is bet noodzakelijk het regime der wateren te
ontleden en zich gemeenzaam te maken met hetgeen men
kan

noemen:

het mechanisme der overstrooming.

Het regenwater komt niet geheel ten goede aan de waterloopen. Zoodra het gevallen is verdeelt het zich in drieën:
liet eerste gedeelte door verdamping weggenomen, keert in
//meer algemeene oorzaak."
Men moet inderdaad erkennen dat de ontwouding de de atmosfeer terug om op nieuw wolken te vormen; het
Deus ex machina der meteorologie is. Deze is goed voor tweede, na in den grond gedrongen te zijn, komt lager te
alles: de regen vermeerdert tot 1790; dat komt door de voorschijn in den vorm van bronnen. indien het niet
ontwouding zij vermindert na 1790, dat is eveneens de schuld verdwijnt in de diepe reservoirs, waaruit een artesische
dei' ontwouding; zij vermindert te Montpellier terwijl zij verpatboring het doet opspringen; het overige eindelijk stroomt
meerdert te Viviers, weer is de ontwouding er de oorzaak over de oppervlakte van den grond en lonpt door duizend
van; eindelijk zij vermeerdert te Bordeaux, en nu komt
greppels naar de thalwegs om de beken, rivieren en stroohet door de henvouding (nl. der Landes).
men te voeden.
Na de verdeeling van den regen tusschen de jaargetijden
Verdamping, doorzij peling en afstrooming zijn dus de
drie
te
als
factoren waarin het produkt van den regen zich verhebben, eindigt Marié-Davy
beschouwd
volgt:
'/Het regime der regens zou dus gewijzigd zijn te Montdeelt en het is terstond duidelijk dat die drie gedeel"pellier, alsof die stad eerst naar een zuidelijker breedte ten niet onderling afhankelijk zijn volgens een absolute formule. Hun betrekkelijk gewicht wisselt niet alleen af van
"verplaatst was en vervolgens langzamerhand naar het noor//den. De gemiddelde temperateur zoowel als de gemiddelde den eenen waterloop tot den anderen: naar de meer of
minder gunstige natuur van het terrein ten opzichte
//regenval te Montpellier zijn in den zelfden zin en nageAl deze verschijnselen van afstrooming of doorzijpeling maar ook voor den zelfden
//uoeg ter zelfder tijd gewijzigd.
"hebben dus een gemeenschappelijk verband, en wijzen op waterloop naar het jaargetijde dat de verdamping ma//een oorzaak wier werking niet begrensd zal zijn tot ons
tigt of versnelt" In den zomer zijn de drooge grond en
"land."
de warme lucht gretig om het water op te zuigen in den winJuist dat is de waarheid die niet alleen hare toepassing ter laten de vochtige lucht en de verzadigde grond het
vindt voor Montpellier maar over de geheele aarde. De regen regenwater afstroomen.
is bewegelijk en veranderlijk evenals de wind, die hem
De eenige algemeene en zekere wet, die in eenig stroommaar
variaties
niet
zelfaanbrengt;
altijd in den
gebied de drie deelen van het debiet verbindt, is dat zij
zijne
zijn
den zin; de regen vermeerdert of vermindert; zij slingert complementair zijn, d. i. dat hunne som gelijk is aan den
en de amplitudes dezer slingeringen zijn bijna even groot voor
gevallen regen. Neemt b. v. de verdampiig haar deel weg
en dringt het overige in den grond, dan zal de afstrooming
(')
Dus verminderde de regenval te Montpellier en te Marseille, in den
;

,

,

;

,

zelfden tijd dat hij vermeerderde te Joyeusc

en

te Viviers.

nul zijn.

31

RÉGIME DER RIVIEREN.

Hoewel de bosschen niet in staat zijn om merkbaar de
hoeveelheid regen, die in een stroomgebied valt te wijzigen,
(zoo is ten minste de conclusie van het voorgaande hoofdstuk), volgt daaruit nog niet dat zij zonder werking zijn
op het regime der stroomen. Hun invloed zal zich doen geVoelen door dat zij de verdamping, doorzijpeling of afstrooming der wateren gemakkelijk maken of tegenhouden. De
werking der bosschen op de waterloopen is dus samengesteld
•uit drie componenten, die eerst ieder afzonderlijk moeten
bestudeerd worden vóór dat wij trachten ze te combineeren.
Invloed der bosscfien op de verdamping.
De verdamping is, bij het tegenwoordige standpunt der
natuurkunde een betrekkelijk eenvoudig en wel bekend verschijnsel. Men weet voor iedere temperatuur, hoe groot de
spanning van den waterdamp en de graad van verzadiging
der lucht is. Uit een meteorologisch oogpunt beschouwd
behoort het verschijnsel tof de meest duistere; de waarnemingen, die daarop betrekking hebben, zijn klein in aantal
en onderling niet te vergelijken.
Welke is, op een
de
hoeveelheid
die in een uur verwater,
plaats,
gegeven
?
dampt Deze varieert naarmate de verdampende oppervlakte
gevormd, wordt door doorweekten of door slechts vochtigen grond, door stilstaand of in beweging verkeerend water
in de schaduw of in den zonneschijn, in den zomer of
in den winter; naarmate de lucht reeds verzadigd is of niet:
of het waait dan wel of de atmosfeer kalm is.
In twee nabijgelegen stroomgebieden, in dezelfde mete-

orologische omstandigheden geplaatst, verdampen ongelijke
hoeveelheden water, naarmate zij grooter of kleiner zijn,
hunne oevers min of meer hoog zijn, naarmate zij beschut
zijn tegen den wind, enz.
Indien men zegt dat jaarlijks te Rome verdampt 2,462

M. te Marseille 2,289 M., te Parijs 0,698 M., te Londen
0,754 M., te Toulonse 0,649 M., te Kopenhagen 0,209 M.,
dan wil men eenvoudig zeggen dat in de omstandigheden
waarin de waarnemers zich geplaatst hadden, zij deze resultaten verkregen hebben. Maar de gemiddelde jaarlijksche
verdamping voor iedere plaats, heeft volstrekt niet dezelfde
wetenschappelijke waarde als de gemiddelde jaarlijksche regenval, die integendeel een bijzonder karakter heeft. Intusschen kan men met zekerheid zeggen dat de verdamping
afneemt, van den equator naar de polen waar zij evenwel
volstrekt niet geheel ophoudt; dat zij geringer is bij de
kusten dan in het binnenland; geringer bij den zuidwestelijken equatorialen wind dan bij den noordoostelijken poolwind, daar de eerste verzadigd is van vocht, terwijl de
laatste het verloren heeft.
De verdamping oefent op het regime der waterloopeu
een overwegenden invloed uit; want zij die niet uitsluitend
gevoed worden door ijsvelden hebben allen hun laagsten
waterstand iv het jaargetijde der sterkte verdamping, zelfs
,

dan wanneer in ditzelfde tijdperk de grootste hoeveelheid
regen valt. Men kan dit uit de volgende tabel waarnemen
waarin voor eenige rivieren de maandelijksche gemiddelden van
regenval en waterhoogte vereeuigd zijn.
Deze cijfers laten geen twijfel over omtrent de overwegende rol der verdamping. Of het stroomgebied zeer doordringbaar is zooals dat der Seine, of ondoordringbaar als
dat van de Loire, de Po en de Garonne, de gemiddelde waterhoogte schijnt bijna onafhankelijk van de hoeveelheid
gevallen regen; het is zelfs niet zeldzaam dat deze hoogten
in tegengestelden zin afwisselen, dat ééne vermeerdert ter
wijl de andere vermindert. Daarentegen correspondeert bijna
altijd het maximum van verdamping met het minimum van
waterhoogte in de rivier.
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2,49
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2,17
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0,627
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«12,7
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47

32

2,16

81,7

58,6

1,080

42,4

2,78

981,1

1,55

APRIL

66

37

1,42

90,9

76,7

1,034

62,5

2,87

918,6

MEI

S4

52

1,07

116,2

94,7

2,000

84,1

2,85
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0,50

143,8

72,2

1,242

AUGUSTUS

108

45
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0,44
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OECEMBER

17
698

1'EBRUAUI

Totaleu en Gemiddelden.

\

1

I

•

»

JANUARI

a: dotje!

|

&

s

M UN01N.

o

a

de

£
_

ö
I)

DE GAR.ONNE

IE 3?'

1.8)

z:
o>

Ui

B

s

fc

s s

8

u a

fib-9
o

—

~

Tu'

o

8.8
1_W

"

o

1,10

2,59

tfl

0,97

1,22

142,2

1,31

1,51

1,88

197,1

2,66

1,74

2,16

914,6

1,00

203,8

3,00

2,35

2,10

2,89

717,3

0,96

187,8

2,69

2,61
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Onderstaand diagram geeft een grafische voorstelling van het regime der Seine, de gevallen regen

damping te Parijs.
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De Po vertoont eveneens opmerkenswaardige verschijnselen. Men weet dat de bergen hun maximum van regen
ontvangen in den zomer; dan smelt tevens een groote hoeveelheid wiutersneeuw en al de bergstroomen die uit gletschers komen hebben dan voortdurend hooge standen. Evenwel vertoont de Po, gevoed door de gletschers der Alpen,
zijnen laagsten waterstand in den winter en een tweeden
zeer in het oog loopenden op het tijdstip der sterkste ver-

damping.
De Adour, een bergrivier, vertoont dezelfde afwisselingen.
Het regime van den Rijn in twee ver van elkaar gelegen

I.

de tabel op bl. 19 ziet men dat op een zelfde
plaats, de verdamping meer water kan wegnemen dan de
regen aanbrengt. Te Parijs b. v. verschaft de regen 496
en de verdamping ontneemt 698 mM. d. w. z. dat indien
men een regenmeter in den open lucht liet staan, hij
gedurende een gedeelte van het jaar, droog zou zijn.
De bovenvermelde waarnemingen betreffende verdamping
hebben altijd plaats gehad in de schaduw, aan de oppervlakte van stilstaand water; het valt niet te betwijfelen dat
op zwarte en door de zon verhitte aarde de verdamping
veel sterker is. Hieruit volgt dat een regenlaag; zelfs boven de gemiddelde jaarlijksche, maar indien de regen
afgewisseld werd door droog weder, terstond zou opgenomen worden en geen droppel water zou verschaffen aan
de rivieren. Men behoeft zich hiertoe slechts te herinneren hetgeen op de wandelwegen van Parijs geschiedt;
hoewel ze overvloedig besproeid worden, zijn zij bijna altijd
it

droog.
Indien de verdamping een dergelijke gewichtige rol vervult, dan is het duidelijk dat de bosschen een merkbaren
invloed zullen uitoefenen op de waterloopen indien zij de
verdamping begunstigen of tegenhouden. En dat zij de
laatste werking uitoefenen, daarover zijn allen het eens.
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punten van zijn loop, Bazel en Keulen, wordt voorgesteld
door onderstaande figuur; daarin kan men de zomerwas,
ontstaande door het smelten der sneeuw, die zeer sterk
is in den bovenloop, langzamerhand zien verdwijnen en
vertoont zich de lagen waterstand naarmate de stroom,
zich van de bergen verwijderende, meer onderworpen is aan
de werking der verdamping. In den bovenloop doet de
zomerwarmte den stroom wassen door het smelten der
sneeuw en in den benedenloop verlaagt diezelfde oorzaak den
waterstand door de verdamping, zoodat de hoogte rivierstanden te Keulen correspondeeren met de laagste te Bazel.

Ten allen tijde hebben de dichters de frissche en vochtige
schaduw der bosschen bezongen. Op ieder bladzijde van
werken over boschcultuur ontmoet men een of andere zinspeling op de vochtigheid die gunstig is voor het gezaaide
en die door de schaduw onderhouden wordt.
Het schijnt dus natuurlijk te gelooven dat de bosschen
de verdamping tegenhouden en dientengevolge voor de aarde
liet produkt van den regen vermeerderen. Evenwel staat
daar iets tegenover.
Men kan ten eerste de opmerking maken dat het bladerendak een merkbare hoeveelheid regenwater tegenhoudt.
Als er een lichte donderbui opkomt na eenige dagen droogte,
kan men onder lederen boom een drooge schaduw zien
waartoe de regen niet is kunnen doordringen. Dit water,
dat tegengehouden is door de bladeren, is verloren voor den
grond ; de boom of de lucht slorpen het weldra op en deze
hoeveelheid is niet geheel te verwaarloozen.
De maarschalk Vaillant heeft meermalen de algemeene
aandacht gevestigd op de hydrologie der hosschen, hij heeft
proeven ingesteld om
door het bladerendak
eenige cijfers, die hij
geschied in het bosch

de hoeveelheid regen te meten, die
wordt tegengehouden. Hier volgen
gegeven heeft; de waarnemingen zijn
van Fontaiuebleau in het jaar 1866.

34

RÉGIME DER

Hoeveelheid verzameld regenwater.
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Min ziet uit de kolom der verhoudingen dat de bladeren
iv den winter 30 percent en in den zomer 50 percent van
de gevallen regen hebben tegengehouden; dus gemiddeld in
hut jaar 40 percent.
Onder denneboomen van 85 jawr, waarschijnlijk zeer lommerrijk, heeft de regenmeter slechts 21% opgevangen van
den jaarlijkschen regenval; de boomen hielden 79% terug.
In een bosch dicht bij Versailles heeft een regeumeter,
geplaatst onder loofhout 80% van den jaarlijkschen regenval opgevangen; terwijl het bladerendak 20% terughield
Onder hoog opgaande eiken van 70 tot 120 jaar heeft het
instrument 85% van den jaarlijkschen regen opgevangen.
Misschien zouden op deze waarnemingen eenige aanmerkingen te maken zijn: de stand van den regenmeter heeft
grooten invloed kunnen uitoefenen op de resultaten. Twee
instrumenten, onder een parapluie geplaatst, de een bij liet
midden en de ander bij den omtrek onder het bereik deidroppels, zouden een slechte maat aangeven omtrent liet
water, dat gemiddeld op den grond valt.
Mathieu, onderdirekteur der Ecole forestière, heeft een
reeks proeven ondernomen onder zeer gunstige omstandigheden.
Hier volgt er een, die bijzonder interressant is en waarvan
de resultaten niet geheel overeenkomen met die van den
maarschalk Vaillant. Twee udometers zijn gesteld in hei boschstation der Cinq-Tranchées de een in het volle bosch zijnde
een hoog beukenbosch, middelmatig dicht en 42 jaar oud;
de ander, op korten afstand daarvan, midden op een open
veld van eenige hectaren grootte. De udometer van het bosch
was zoodanig ingericht dat hij. zonder te groote of te geringe aanwijzingen te doen, juist aangaf de hoeveelheid regen, die op den boschgrond viel. Ook het water dat van
blad tot blad afdroppelt of langs den stam stroomt werd
in den vergaarbak opgevangen.

| buiten

.

in de open

Onder die omstandigheden hebben de udometet> in 1868
de volgende resultaten gegeven:
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Hel kan vreemd voorkomen dat volgens deze tabel gedurende de maanden Februari, .Maart en Mei de beschutte
regenmeter meer of evenveel regen aangaf als de open regenmeter; men moet daaruit de gevolgtrekking, maken dat
hetzij door eenige gril van den regen hetzij door het ellekt
der boomen er meer regen in het bosch viel dan in de open
vlakte daarbuiten. Dit resultaat zou overigens zeer natuurlijk
te verklaren zijn en zonder daarbij de werking van den plantengroei te hulp te roepen . indien de open ruimte minder
toegankelijk was voor den regenwind dan het bosehterrein.
Het is merkwaardig dat de gemiddelde verhouding die
voor 1868 was 0.939, in 1867 O.9:SS en in 1866 0.!>52,
en dus zeer weinig afwisselde.
Op het boschstation Belle-Fontaiue heeft Mathieu de
verdamping gemeten in het bosch en daarbuiten.
Hij verkreeg de volgende resultaten:
,
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Dus was gedurende 10 maanden van 1868 de verdamping 5 maal sterker op open- dan op boschgrond.
Niettegenstaande de geringe hoeveelheid water, die tegengehouden wordt door het bladerendak, versterken derhalve de bovenstaande waarnemingen ten slotte de conclusie
dat van een zelfden regenval boschgrond veel meer water
ontvangt en terughoudt dan open grond.
Evenwel kan men het vraagstuk nog uit een ander oogpunt beschouwen, de planten zijn als het ware distilleerketels ;
zij geven aan de lucht in dampvorm terug een zekere
hoeveelheid water, die hunne wortels uit den ondergrond
opzuigen.
De maarschalk Vaillant heeft een eikentak, als een bouquet, in een vaas met water gezet; hij heeft de hoeveelheid water gemeten die door de bladeren verloren ging en
hij heeft daaruit meeuen te moeten besluiten dat de boom,
waarvan die tak genomen was, in 24 uur meer dan SÏOOO

kilogram water in de atmosfeer bracht.
Deze proef heeft niet iedereen overtuigd.
Vooreerst is de tak, in 3 dagen gestorven; vervolgens,
al had hij langer geleefd, zou men hebben kunnen zeggen
dal hij, beroofd van \oedende sappen, meer water heeft
moeten opslorpen dan in normale omstandigheden.
Hij
dier,
van
een
dat
omdat
het
in den toestand
geen
krachtig voedsel krijgt, groote hoeveelheden magere bouillon
verzwelgt en toch van honger sterft. Daarenboven heeft men
de proef herhaald, niet met een tak maar met een jongen
boom voorzien van zijne takken en daarbij bleek dat de
verdamping bijna onbeteekenend was.
Maar tegenover deze proeven uit een laboratorium, onder omstandigheden zoo zeer van de natuurlijke verschillende, kan men een zeer eenvoudige zeer afdoende opmerking
stellen.
In Roossillon is regen een zeldzaamheid; de bewoners herinneren zich perioden van meer dan een jaar zonder merkbaren
regen; daarenboven bestaan de heuvels aan de kust uit een
zeer doordringbaar krijt ; evenwel groeit de wijnstok in die
streken goed; zijne bladeren worden groen in de dorre rots en
de ranken zijn gevuld met een smakelijk sap, ofschoon langs
de stoffige wegen de reiziger door het geschreeuw van den
krekel, het zinnebeeld der droogte, vervolgd wordt. Voorzeker zal de wijnstok uit dezen dorren grond zich niet van
sap voorzien, maar uit de atmosfeer; de wijngaardeniers
bedriegen zich dan ook daarin niet en als zij voor hunnen
oogst vreezen, wachten zij niet op den regen, want. zij
weten dat hunne hoop ijdel zou zijn; maar zij verlangen
naar den zeewind, die hun volkomen voldoet.
Het is dus waarschijnlijk dat de planten, of ten minste
sommige daarvan, begaafd zijn met een kiesvermogen; zij
nemen het water waar zij het vinden en indien zij het
water uit den grond verdampen wanneer het in overvloed
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aanwezig is, kunnen zij het ook condenseeren en uit de
atmosfeer opnemen.
Komt de dauw, die gedurende heldere nachten in overvloed op de bladeren ligt, uit den grond of uit de atmosfeer?
Verschaffen die beide bronnen ieder een gedeelte en in welke
verhouding? De wetenschap is nog niet in staat hierop een
antwoord te geven; maar indien men metaalachtige voorwerpen zooals telegraafdraden zich met dauw of met rijp ziet
bedekken evenals de planten, terwijl dnarbij liggende steeneu of de grond of hout droog blijven, dan moet men wel
aannemen dat indien de bladeren over dag het water van
den grond doen verdampen zij gedurende den nacht dat
vnn de lucht tot zich trekken en condenseeren.
De warmte en misschien ook het licht zijn de oorzaken
dezer verschillende uitwerkselen.
Al de proeven, die genomen zijn of nog te nemen over
de vochtige ademhaling der planten, zullen de ondervinding
niet vernietigen, die wij onophoudelijk in het groote laboratorium der natuur opgedaan hebben nl. dat aUe overige
omstandigheden gelijk zijnde de vochtigheid in boschgrond
grooter is dan op een open vlakte. Daarom draagt men ook
zorg langs kanalen, waarvan het water kostbaar is, loofhout
te plaatsen. ledereen weet dat deze boomen door hun
schaduw meer water zullen terughouden dan zij door hunne
wortels opslorpen. Indien iedere boom 2 kub. Meter water
per 2 1' uur deed verdampen, zooals de maarschalk Vaillant
meent, zou een rei boomen langs een kanaal dat weldra
drooggelegd hebben.
Hel bosch werkt dus door zijn schaduw en door de
hinderpaal die het stelt aan den opdroogenden wind. Zijne
werking is des te sterker naarmate het verschil in temperatuur bij schaduw of zonneschijn grooter is; zij zal krachtiger
zijn des zomers d. i. juist ten tijde dat de verdamping bet
meest te vreezen is.
In den winter daarentegen wanneer de waterloopen gewoonlijk wassen, verliezen de bosschen, vooral die van loofhout, hunne bladeren en werken daarom met minder kracht
tegen de verdamping.
De werking der bosschen, met betrekking tot de verdamping,
moet dus tot resultaat hebben om de waterloopen gedurende den
winter een weinig te doen wassen en gedurende den zomer veel.
Trachten wij deze onbepaalde woorden: een weinig, veel,
door eenige cijfers te preciseeren.
Volgens de tabel van bladzijde 19 en volgens die van bl.
24, vindt men voor de verhouding van de verdamping in
het bosch en daarbuiten, bij het klimaat van Parijs, gedurende den winter 0.30 en gedurende den zomer 0.18.
De hoeveelheid regen, die gedurende het wintersemester
(October tot Maart) valt, tot eenheid aannemende, vindt
men dan:
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Winter.
Hoeveelheid gevallen water.
Hoeveelheid water verdampt in
de open lucht.
Hoeveelheid water verdampt in
een hoseh.

0,78 X 0,30

=

Zomer.
L.tKi

1.7a

0,78

2,40

2,40

0,23

X 0,18

=

0,43

Volgens deze cijfers zon ecu waterloiop, waarvan liet
stroomgebied ondoordringbaar \eronderste]ld wordt en dal
onderworpen is aan een klimaat als dat au Parijs de volgeilde hoeveelheden water afvoeren.
\

Zomer.

W intcr.
Niri

0.82
o.aa

met bosch bedekt Btroo

0.00

gebied.
Met bosch bedekt stroomgebied,

i

0.77
n.77

;

1.29

Dit voorbeeld is zuiver hypothetisch. Toch kan men
hieruit het besluit trekken, dat de bosschen, met betrekking
tot de verdamping, tot uitwerking hebben het regime der waterhopen regelmatig te maken in dien zin 'laf zü het debiet des
winters vermeerderen, mam in nog sterker mate des zomers.
(Uit het feit dat de bosschen het gemiddeld niveau der
waterloopen des winters verhoogen, volgt volstrekt niet dat
zij het gevaar voor buitengewone bandjirs vermeerderen.
Zie volgend hoofdstuk.)
h.

Doorzijpeling.

Nadat wij onze gedachten bepaald hebben omtrent de
verdamping, zullen wij de tweede hydrologische werking der
bosschen nader beschouwen, ui. die betrekking heeft op de
doorzijpeling.
Het zijn de bronnen, die ons de doordringbaarheid van
den grond zullen openbaren en men kan zeggen dat indien
hun regime afhangt van de meteorologie, hun bestaan voornamelijk in verband staat mvt geologische omstandigheden.
De berg Ventoux. geheel en als op zich zelf staande en
van de Alpen gescheiden door diepe dalen, is een zeer
doordringbare kalkachtige massa vol spleten, rustende op
een ondoordringbare basis die naar liet zuidoosten helt. Op
deze wijze samengesteld is de berg een zwaar filtram, waardoor het regenwater onmiddelijk verdwijnt, gevallen van
zeer hevige onweersbuien daargelaten, zijn de ravijnen
dan ook altijd droog. De ouderaardsche wateren, beschut
tegen de verdamping dalen langzaam door de inwendige
spleten der rots; eindelijk tegengehouden door de ondoordringbare laag, richten zij zich naar liet zuidoosten en komen
als vrij machtige bronnen te voorschijn om de waterraderen
in beweging te brengen.

RIVIEREN.

De schoone fontein van Vaucluse is haar oorsprong verschuldigd aan soortgelijke omstandigheden; dat is een ware
rivier, die zich gevormd heeft, evenals de gewone rivieren,
door de vereeniging van een groot aantal onmerkbare takken;
maai' zij vertoont
de/.e bijzonderheid, dat haar bassin in
plaats van in de open lucht te zijn, onderaardsch en
bedekt i- niet .•en dikke laag doordringbaar kalkgebergte.
De oppervlakte van haar stroomgebied bedraagt nagenoeg
J 0(1000 hectaren: het debiet der fontein is bij den laagsten
waterstand in a L 2 kubieke Meters; d. i. bijna het zesde
gedeelte van dat der Seine. De Enre, wiens stroomgebied zes
maal uitgestrekter is dan dat van de fontein van Vaucluse
geeft bij haar laagsten waterstand niet zooveel water.
En evenwel welk een verschil tusschen het klimaat van
Provence en dat van Nbrmandië! In L'rovence kan de verdamping in een jaar 3 of I maal zooveel water doen verdwijnen als de regen aanbrengt. Het grootste deel der
waterloopen is in den zomer droog en de vlakten der Camargue bedekken zich; niettegenstaande de stroomingen
en de besproeiingen mei een laag zilt. Indien dus onder
dit klimaat de bron van Vaucluse constant en zoo overvloedig is dan komt dit, dat haar bassin evenals dat van
alle bronnen, onderaardsch is en derhalve de wateren, die
eenmaal doorgezijpeld zijn, beschut blijven voor de ver-

damping.
Maar het hangt at' van de meer of minder sterke verdamping aan de oppervlakte van den grond of het doorzijpelend water minder of meer overvloedig is. Derhalve
wordt het regime der bronnen, evenals dat der rivieren,
beheerscht door de verdamping. De bronnen rijzen in den
winter en dalen in den zomer, zelfs dan wanneer het maximum van regen in den zomer valt; eenige droogen zelfs
geheel uit. liet verschil tusschen deze twee uitersten is
geringer naarmate <lr laag doordringbaar terrein dikker is
en de wateren langer in hunne onderaardsche beddingen

stroomen.
een
Wij kunnen hieruit opmaken dat wij bo\ i
enkele uitwerking der verdamping bestudeerd hebben, nl.
de direkte, maar er i> een andere de indirekte, die
ook zeer aanmerkelijk is. en die hieruit ontstaat dat de
verdamping de doordringbaarheid van den grond wijzigt.
Opdat er doorzijpeling zij d. i. voortdurende afstrooming
van wat er naar de diepere lagen, moet er samenhang van
vochtigheid bestaan tusschen de oppervlakte en liet binnenste, dus tusschen de wolken en de bron. Deze voorwaarde wordt
slechts verwezenlijkt in den winter, wanneer de verdamping
gering is; of ook zeldzaam in den zomer, na een reeks
regenachtige dagen.
Intusschen moet men hier onderscheid maken tusschen
de zeer doordringbare terreinen en de bijna ondoordringbare.
Als de eerste droog zijn, zuigen zij gretig het water op
;
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maar indien de regen kort duurt, blijft het doorgezijpelde
water slechts aan de oppervlakte en wordt terstond opgenomen door de verdamping. Een langdurige droogte heeft
dus tot uitwerking de doorzijpeling te verminderen in doordringbare gronden. Daarentegen ontstaan op gronden, die

in vochtigen toestand volkomen ondoorbringbaar zijn, scheugedurende de droogte en zij hebben dan een betrek-

ren

kelijke doordringbaarheid.

bosschen volstrekt niet het regime der bronnen regulariseeren. In den letterlijken zin is deze conclusie juist: de
Ource heeft een onregelmatig regime dus regulariseeren de
bosschen, die haar beschaduwen, haren loop niet; maar zou
het regime niet nog onregelmatiger zijn, indien men het
stroomgebied ontwoudeP Dat is juist de kwestie.
Zoovele omstandigheden hebben invloed op het regime
der wateren, dat men eerder in de wereld twee menschen
zou kunnen vinden die volkomen gelijk zijn dan twee
rivieren, die geheel met elkaar te vergelijken zijn.
De Enre en de Somme hebben stroomgebieden 5 of
maal zoo groot als dat van de Ource en geheel ontwoud.
Bij den laagsten waterstand is hel debiet dezer 3 rivieren
per 100 vierkante kilometers stroomgebied:
voor de Eure
141 liters
ii
Somme
de
300
ii
de Ource
219 n
Deze cijfers schijnen een zekere analogie aan te wijzen
tusschen de •'} waterloopen: maar indien men de verhoudingen vergelijkt tusschen hun debiet bij den laagsten waterstand en bij bandjir, die zijn:

.Men moet ook bij de doorzijpeling een gewichtige rol
toekennen aan de helling van het terrein; sommige gronden
slorpen regenwater op als zij horizontaal leggm en later het
afstroomen als zij hellend zijn.
Eeuige dalen met een bodem uit. klei bestaande, hebben
van boven een doordringbaar plateau, de rivier, die in den
thalweg daarvan stroomt, wordt dan hoofdzakelijk gevoed
door bronnen, die aan den voet der heuvels te voorschijn
komen en het regime der rivier is dan zeer wel te vergeleken met dat der bronnen. Deze soort van rivieren zijn
gekarakteriseerd door een bedaarden loop en vooral door
het langzame, aanhoudende en heldere wassen, terwijl zij
bij hun oorsprong ter nauwernood troebel gemaakt worden
door de eerste regenbuien.
Voor-de Enre
H£ waterstand. j»jr
debiet !>ti Laagsten
8 M
De Ource, een kleine rivier van het stroomgebied der
de Somme
£L
275
Seine, kan als tijpe van dit soort van waterloopen genomen
M
de Ource
30.00
worden. De studie, die Belgrand in 1852 er vau gemaakt
bemerkt
men dat de Ource veel onregelmatiger is dan de
heeft, heeft hem geleid tot de volgende opmerkingen (AnSomme en de Eure. Moet men deze onregelmatigheid aan
nales des Ponts en Chaussées deel I. hl. 11):
de werking der bosschen ten laste leggen? Zelfs wanneer de
Na een zeer drooge lente, zakt de rivier langzaam, en in de
in gelijke mate doordringbaar waren en onderstroomgebieden
maand Mei op haar laagsten stand gekomen, behoudt zij
aan
dezelfde
worpen
meteorologische invloeden, kan men dan
dien gedurende verscheidene weken; zes dagen regen op
een der meest obscure zijrivieren van de Seine vergelijken met
het einde dier maand zijn zonder ett'ekt; zij wast in Juni
de Somme, die half zoo sterk is als de Seine zelve!
na zes dagen regen, die 36 millimeters water gaven, verDe stafkaart verschaft de volgende gegevens voor de bevolgens zakt zij weder. Een enorme regenbui op den LBe
rekening der gemiddelde hellingen:
Juli veroorzaakt geen was. Van den 26de Juli tot den
Voor de Somme h te bl
■
13e. Augustus, regent het 82 millimeters zonder dat de
J
■<"
»
waterstand der rivier merkbaar verandert. Eindelijk geven
een reeks regenachtige dagen op het einde van Augustus 113
UUroe
70.-000
millimeters en dit veroorzaakt een sterken was, die evenals
Uit de betrekkelijk aanmerkelijke hoogte waarop de Ource
alle wassen dezer rivier, een maand aanhoudt.
haar oorsprong neemt, kan men opmaken dat zij onderden
Zoodra zich het regime \an
herfst zich heeft ingesteld, worpen is aan een geheel verschillend regenregime dan dat
hebben zeer zwakke regenbuien groote uitwerkselen; de regenvan de Eure en vooral van de Somme: daarenboven omdat
val van den 30 Oclober tot 25 November bedroeg 58 de gemiddelde helling van de Ource 1 maal zoo groot is
millimeters en deze veroorzaakt een sterkeren was dan de als die van de Eure en 10 maal zoo groot als van de Somme,
L43 millimeters, die hel gevolg waren van den regen gevallen is het natuurlijk dat de bandjirs van de Ource veel sneller
moeten opkomen dan bij de beide andere rivieren.
in Augustus en September.
voorbeelden
dat het regime der bronDeze drie stroomgebieden zijn dus in geenen deele ouMen ziet uit deze
nen evenals dat der waterloopen meer afhangt van de verderling te vergelijken en ofschoon oen van de drie met bosch
bedekt is, kan men daaruit geen enkele gevolgtrekking
damping dan van den regen.
Het stroomgebied van de Ource is voor de helft of mismaken vóór of tegen de bosschen.
schien voor drie vierde gedeelte met bosch bedekt en tenDaarom deelt Belgrand zijne boven aangehaalde conbesluit
gevolge van deze omstandigheid
Uclgrand dat de clusiën ook met eenige reserves mede. Hij treeft zeer
(>
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Bestaan er tegengestelde waarnemingen? Heeft men b. v.
gezien dat bronnen opgedroogd zijn door de herwouding of
te voorschijn zijn gekomen na de vernietiging der bosschen ?
Indien, ook dergelijke waarnemingen vermeld zijn geworden
zoo vormen zij inderdaad een zeer zwakke minderheid, die
verdwijnt bij het aantal tegenovergestelde getuigenissen en
men kan der uitslag der enquête, geopend door de Revue des
eaux et förets, als volgt samenvatten : J)e werking der bosschen
op ie bronnen geschiedt op onderscheidene wijze en is samengesteld;
maar de meest nauwkeurige waarnemingen, de meest afdoende
Jeiten strekken om te bewijzen dat in de meeste gevallen en
vooral in de bergen de bosschen voornamelijk van naaldhout
,

de bronnen

in standhouden en regulariseer en.
Door welk mecanisme werkt een bosch op de bronnen?
Men kan de volgende oorzaken aanwijzen.
l e . Het matigt de verdamping aan de oppervlakte, zooals wij
in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk geconstateerd hebben.
2e Het houdt in de lente liet smelten der sneeuw tegen
.

en noodzaakt het water langzaam door te dringen in de
onderaardsche reservoirs in plaats van langs den thalweg te
stroomen. Dit efi'ekt is zeer merkbaar in de noordelijke
streken en op de bergen.
In Rusland b. v. zijn de bebouwde opene plaatsen in het

bosch reeds lang vrij als men in het boscli zelf nog groote
hoeveelheden sneeuw vindt die rusten op stilstaande poelen.
3 e In sommige weinig doordriugbare terreinen vormen
de wortels der boomen een onderaardsche drainage, die
somtijds het doorzijpelend water tot in de doordriugbare
gronden doet afvloeien.
Deze laatste wijze van werking wordt geloochend dooiden maarschalk Vaillant en vooral door den hoofd-ingenieur
.

Vallés.

Vallés heeft over het algemeen weinig sympathie
voor de bosschen; de levendigheid van zijne bestrijding
heeft hem zelfs tot mikpunt gemaakt van de schrijvers over
boschcultuur. Evenwel zijn zijne geschriften zeer interessant
voor menschen, die gaarne een zaak van verschillende zijden bezien; zij hebben de verdienste zeer duidelijk en
in wetenschappelijke taal gesteld te zijn en op krachtige
wijze de vooroordeelen aan te tasten.
De opinie van Vallés over de bronnen kan als volgt
worden saamgevat: «Men moet onderscheid maken tusschen
//diepe bronnen en die aan de oppervlakte; de bosschen
«hebben een gunstigen invloed op de laatste en een schadelijken op de eerste, die de gewichtigste zijn. Die
//waarvan sommige schrijvers de verdwijning vermeldden,
De boschgrond is
//waren bronnen aan de oppervlakte.
waterdicht
vulsel, dat op
/•/een dekkleed, eene soort van
//den ondergrond ligt; is deze laatste doordringbaar dan
//wordt de doorzijpeling verminderd door het bosch. Dit
//wordt juist bewezen door de vochtigheid der bosschen, het
//is' altijd hetzelfde water dat er blijft staan; indien het
//moscli in den grond vochtig is dan komt dit omdat de
//aftapping tegengehouden wordt.'" ( l )
Deze theorie is niet zonder tegenwerping gebleven, ten
eerste is het moeilijk te verklaren waarom de bosschen, die het
bronwater doorlaten als de diepte der vergaarkom gering is,
het zouden tegenhouden als die diepte aanzienlijk is. De
bronnen van den berg Ventoux en van Vauciuse komen uit
dorre en ontwoude hoogten, zegt Vallés. Dit feit is onbetwistbaar, maar waarom zijn die bergen ontdaan van plantengroei? Is dat niet juist omdat zij absoluut doordringbaar
zijn ? Wie kan beslissen of niet de fontein van Vauciuse een
grooter debiet zou hebben indien de schaduw der bosschen de
bergen beschermde tegen de werking van den zon en van de
verdorrende mistral ? Waarom hebben alle bronnen, en evenzoo
de fontein van Vauciuse, hun laagsten waterstand in het
jaargetijde, waarin de meeste regen valt op de bergen, d. i.
>

juiste, wetenschappelijk waargenomen feiten; maar in de
memorie betrekkelijk de Ource en elders wacht hij zich
wel te generaliseeren en waarschuwt den lezer dat hij zich
gehouden heeft binnen een streng gelokaliseerd terrein. Overigens hebben zijne studiën slechts betrekking op bosschen
van loof hout in een weinig geaccidenteerde streek en waarvan
de hoogteligging niet boven de 600 Meters gaat.
De hoofd-ingenieur Conté Grand-Champ, de waarnemingen van Belgrand geheel aannemende, stelt daar tegenover andere door hem gedaan in de BassesAlpes en in het
departement van de Loire.
De inspekteur-generaal Graeffdie, door zijne werken over de
kanalen en de Turens, zich langdurig met de waterloopen
heeft bezig gehouden, geeft zeer duidelijk als zijne overtuiging te kennen dat de bosschen het regime der bronnen
regulariseeren (Revue des eaux et fórets 1865 bl, 409).
Derhalve door verschillende waterloopen met elkaar te
vergelijken zal men de werking der bosschen niet nauwkeurig kunnen nagaan. Deze methode kan slechts leiden
tot een conflict van tegenstrijdige getuigenissen; de eenige
afdoende gevolgtrekkingen kunnen gemaakt worden op een
zelfde plaats vóór en na de ontwouding. Zoo gesteld schijnt
het vraagstuk gemakkelijker op te lossen.
Ken ware enquête over dit onderwerp is geopend geworden door de Revue des eaux et förets, en talrijke mededeelingen zijn het gevolg geweest van hare oproeping. Wij
nebben geconstateerd zegt Conté Grand-Champ dat eenige
bronnen die opgehouden hadden te stroomen na de ontwouding weder te voorschijn kwamen met den plantengroei.
Andere getuigen halen talrijke voorbeelden van bronnen aan,
die verdwenen zijn na de ontginning van een naburig bosch
een beek, die waterraderen in beweging bracht, verdroogde

(')

Vallés: De I'alienation des forèfcs 1865.
Vallés: Etudes sur les inondations 1857.
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Dat komt klaarblijkelijk omdat de vermeer
water
damping
wegvoert des zomers dan in den winter.
Het bosch is altijd vochtig, erkent Vallés zelf; dus biedt het
krachtig weerstand aan de verdamping, d. i. het verzwakt de

in den zomer?

oorzaak, die het meest hel debiet der bronnen doet verminderen.
Op de volkomen doordringbare duinen van Arcachon kan
men de volgende opmerking maken : als kleine regenbuien
afgewisseld worden door droog weder, blijft de ondergrond
in de open gedeelten absoluut droog, terwijl onder de schaduw
der pijnboomen het diepe zand duidelijk vochtig is.
Daarentegen indien men een greppel graaft in een ondoordringbaar kleiachtig terrein, ziet men meermalen het volgende: de bovenste laag teelaarde is zwart, en het doorzijpelend water, deze aarde in de nauwe spleten van den
ondergrond meeslepende, teekent donkere lijnen af, vertakt
als haarwortels, En inderdaad, indien men nauwkeuriger
toeziet, bemerkt men dat deze lijnen de wortels der planten
volgen; zij loopeu lager door naarmate de plant krachtiger
is. hetgeen bewijst dat deze spleten de wortels gevolgd
hebben en niet omgekeerd.
De planten, maken den grond meer compact, zegt Vallés
verder: indien men een boom plant, stampt men in de
rondte aan. Maar ziet men daarentegen niet in sommige
ruines dat een wortel voldoende is om een muur te splijten?
De planten maken dus den grond niet compacter: somtijds
heften zij hem op; de wortels zijn als de mazen van een
net; zij geven het water gelegenheid te passeeren maar
houden de ligehamen terug, die het meesleept.
Tn een zinsnede waarin Vallés de verblindheid der kritiek
behandeld, beweert hij dat de kwestie uit te maken is door
een werkman, aan wien men de keus zou laten een gelijke
oppervlakte bebouwden grond of boschgrond om te spitten.
Zouder twijfel zou de man niet aarzelen, maar omdat het
bosch van Axcachon, b. v. waai' de pijnboomen hunne wortels in bei zand ineenvlecbterj moeielijker om te spitten
is dan een door den ploeg reeds omgewerkten kleigrond, volgt
dan daaruit dat hij minder doordringbaar is P
Valles merkt verder nog op dat door de cultuur de grond
omgewerkt wordt en in horizontale voren gelegd die als ware
regenreservoirs werken en dat op een (hu-gelijken grond het
water in meer gunstige omstandigheden verkeert voor de
doorzijpeling dan op de ondoordringbaar veronderstelde, bekleeding die zich onder de bossebeu uitstrekt.
Deze opmerking is zeer juist laat ons evenwel nader
onderzoeken en daarbij niet vergeten rekening te houden
met den overwegenden rol, die de verdamping bij de bronnen
en bij de wateiioopen vervult. De zomer is het eenige jaargetijde dat ons hierbij belang inboezemt, want des winters is er
water in overvloed, voor de bronnen, voor de rivieren, voor de
velden en voor het bosch: maar wat geschiedt in den zomer f
;
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Men heeft de hoeveelheid water gemeten, die verschillende
soorten van grond kunnen opzuigen eu bevatten; men heeft
cijfers gevonden die afwisselen van 150 tot 600 kilogram
per kubieke meter. De aarde der bosschen met een specifiek gewicht van 1,225 houdt 1,99 maal zijn gewicht aan
water terug: hieruit volgt dat een laag van 10 centimeters
aarde, om geheel met vocht verzadigd te zijn een regenval van
24 centimeters zou kunnen opslorpen, d. i. de helft van den
regen, die in een jaar te Parijs valt.
Deze cijfers vooropgesteld, stellen wij ons voor dat een
vierkanten meter door de cultuur omgewerkten grond, diedoor de zon volkomen uitgedroogd is, door een regenbui tot een diepte van 20 centimeters bevochtigd wordt;
deze laag zal 100 kilogram water kunnen bevatten dat is
een regenval van 10 centimeters, hetgeen reeds een flinke
bui voorstelt. Maar indien de verdamping deze hoeveelheid
water wegvoert, hetgeen haar gemakkelijk valt, zooals wij
reeds aangemerkt hebben, dan blijft er voor de bronnen
niets over. Daarentegen zal de regen, vallende op boschgrond waar de humus, gevormd door plantaardige overblijfselen, steeds met vocht verzadigd is er door heenzijpelen,
er zal contact ontstaan tusschen den regen en de onderaardsche vochtigheid; dientengevolge zal het water, zooals
de atmosferische electriciteit, direkt afstroomen van de wolken
naar de vergaarkom der bronnen.
Onder die omstandigheden zal de ontwouding de bron
kunnen doen opdroogen, al maakt zij ook de oppervlakte
van den grond meer doordringbaar. Dit noodlottig resultaat
zal te eerder intreden, indien na de ontwouding de omgewerkte grond blootgesteld is aan hevige stortregens. Indien
men in plaats van dit zoogenaamd ondoordringbare bosebkleed naakte ravijnen ziet verschijnen, die in den ondergrond de lijnen der grootste helling volgen en die den
minsten slagregen onmiddelijk naar den tfaalweg voeren, dan
zullen de bronnen geheel opdroogen en nieuwe bezwaren
zullen zich bij zoovele andere voegen.
Ten slotte kunnen wij het bovenstaande als volgt resumeeren:
lu de meeste gevallen, en bijzondere omstandigheden
daargelaten, is de werking der bosschen op de verdamping
en op de doorzijpeling van dien aard dat zij het produkt
van den regen. d. i. dat gedeelte van >h'n regenval, dat
ten goede komt aan de waterloopen, vermeerderen. (') Deze
(')
«Het ongeluk van Australië is het gebrek aan water; dokter Muller
-wil daarin voorziening brengen, bij wijtlt aan ilit doel bjjna alle fondsen van
den l'hiiitcntuin vnu Melboume en bij slaagt rr in. Hij verspreidt in
«het binnenland millioenen heesters uil zijne kweekbedden; kleine beken

snel onder deze jonge bosschen; deze resultaten zijn reeds
ieder jaar heeft men ze volkomen geconstateerd. Op den kalen
"bodem heeft hij op meer dan 100 punten bosschen en waterloopen
«rpen." (De graal' van Beauvoir. Reis rond de wereld, hoofdstuk X). Deze
opmerking is zeer interessant omdat zij betrekking heeft op een zelfde streek
«vormen zich

/prachtig

en

vóór en na de bewoudiag.
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dubbele uitwerking zal vooral voortgebracht worden in den
zomer, dus in het jaargetijde dal stroomend water het kostbaarst is.
C.

Afstroommg.

De theorie van de beweging der vloeistoften is een deifijnste takken der natuurkunde: zij vormt op zich zelf een
speciale wetenschap, die voor de hydrologie is wat de wetenschap van het leven is voor de geschiedenis der levende
wezens. De hydraulica beschouwt den loop van het water
en de hydrologie de waterloopen; alleen met de laatste
hebben wij hier te doen.
Beschouwen wij een reeds gevormdeu stroom; waar is
zijn bron? Hij heeft er geen of' liever hij heeft een ontelbaar aantal in den omtrek van zijn stroomgebied verspreid. De voornaamste is dikwijls slechts een kleine vore,
onder het gras verborgen.'
Als er regen valt op de bovenste glooiingen van het
stroomgebied, voegt de eene droppel zich bij den anderen
en vloeit langzaam weg, tegengehouden door iederen zandkorrel tot dat hij aan die eerste vore, den oorsprong van
den thalweg komt; vervolgens wordt de vore een geultje
en het water, in merkbare hoeveelheid vereenigd, neemt toe
in snelheid zelfs dan wanneer het verval afneemt. Deze
versnelling ontstaat door dat de wrijving der waterdeeltjes
onderling geringer is dan van het water met den grond.
Bij zijne daling neemt het beekje andere beekjes in zich
op en stroomt in het diepst van het dal. Van dat oogenblik af aan vormt het een waterloop, deelt in alle eigenschappen der rivieren en kan ons helpen de wetten te ont-

dekken, die hen beheerschen.
Een eerste punt waarop wij de aandacht moeten vestigen,
alvorens verder te gaan, is dat hoe steil de hellingen ook
zijn het regenwater slechts een merkbare snelheid aanneemt
van af het oogenblik waarop het water zich begint te vereenigen in voren, goten of ravijnen. Vóór dien tijd stroomt
het niet, maar sleept het zich voort. Opdat er stroom en
snelheid zij, moet er een hellend reservoir of thalweg bestaan.
Welke oppervlakte is gladder dan het glas en welke helling steiler dan de vertikale? Evenwel kan het oog zonder
moeite op de glasruiten het dalen van een stortbui volgen ;
terwijl het water in een regelmatig kanaal met een helling
van b. v. een tiende, als pijl voortschietende, aan den
blik ontsnapt.
Deze opmerking is gewichtig omdat zij rekenschap geeft
van de wezenlijke rol die de bosschen vervullen bij de afstrooming van het regenwater. Het is niet zoo zeer door
een direkte werking die zij op de oppervlakte van den grond
uitoefenen; het is hoofdzakelijk door dat zij het ontstaan
van goten, waarin het water zich verzamelt, verhinderen:

het is door dat zij zich verzetten tegen de grondafspoeling
en het ontstaan van ravijnen, dat de bosschen de afstrooming
van liet water tegengaan en de woedende bergstroomen (') bedwingen. Dit punt is zeker en is veilig tegen iedere
tegenwerping. Dit wordt bewaarheid onder alle omstandigheden van grond, van helling, van klimaat; buiten dit enkele
punt is alles slechts onzekerheid, en moet men steeds
achtslaau op plaatselijk onderscheid en He tegenstrijdige getuigenissen wikken en wegen.
Evenwel is de opinie, dat de bosschen de afstrooming
van het regenwater over de oppervlakte van den grond
vertragen, zoo algemeen verspreid dat men inderdaad verwonderd is de eerste maal dat men een andere meening
ontmoet.

"Langen tijd heb ik zegt Belgrand, de meening gedeeld
diegenen, die aan de bosschen een aanmerkelijk verHragenden invloed toeschrijven op de verschijnselen van de
//afstrooming van liet regenwater over de oppervlakte van
//den grond. In de laatste jaren hebben zeer positieve feiten
»mijne zienswijze gewijzigd, en ik heb gemeend als mijne
//meening te moeten te kennen geven dal in een middel//matig bergachtige streek als het stroomgebied der Seine
/'b. v. de herwouding niet de regularisatie van het régime
"der rivieren zou ten gevolge hebben."
/•van

\;i

deze oprechte en voorzichtig gelocaliseerde verklaring
den man, die liet meest gedaan heeft voor de kennis
der hydrologie, is hel duidelijk dat de kwestie oiel zoo
eenvoudig is als men aanvankelijk geneigd is te gelooven.
De werking der bosschen versnelt of vertraagt de afstrooming naar gelang der plaatselijke omstandigheden.
Het is gemakkelijk zich rekenschap ir geven van deze
tegenstrijdige uitwerkselen. Laat ons eerst liet vraagstuk
van

Hot woord «torrent" is hier vertaald door bergstroom. (Duitach-Wildbach)
el het denkbeeld van hel Fransche woord teruggeeft. Voltaalgebruik is torrent iedere onstuimige waterloop. In
over hydraulika leest men daaromtrent ; torrent is een waterloop met
Bterk verval a&troomende, buitengemeen in debiet toenemende gedurende
hoogere waterstanden en onderhevig aan liet gedurende een gedeelte \an liet
jaar drOOgloi :
De karakti
genschap van den torrent is volgens Surell, behalve
zijn sterk verval, dal hij grond van de bergen afspoelt en dien deponeert in
'e te midden
de dalen en ten gevolge daarvan zijn bed in hel 1«
iedc gevoerde stoffen voortdurend verplaatst.
In den loop van zulk ecu torrent kan men dus steeds drie gedeelten
(')

onderscheiden i

trechtervormig, zoodat hel
oogenblikkelijk verzamelt en
tol sterke grondafspoeling en zware bandjirs.
in het dal, zoogenoemd omdat de stoffi
uitstortingskegel,
2e. de
van
een kegel, waarvan de ravijuo|ieuing de top
den
vorm
in
deponeeren
le. het

water,

ontvangbassin

ie de bergen, gewoonlijk

dat op de berghellingen stort zich bijna

uitmaakt.
3e. het

afstroomingskanaal, gelegen tusschen
ling noch aanslibbing plaats heeft.

I

en

2

en waar

noch afspoe-
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zuiver stellen.

Du woorden versnellen of vertragen zijn vargelijkend,
i. dat zij veronderstellen dat men de werking
der bosschen terugbrengt tot een uitgangspunt, tot een punt
van vergelijking; gewoonlijk verzuimt men dit punt nader
(1.

te bepalen en van daar een lastige spraakverwarring.
I>. v. de volgende stelling: De bosschen vertragen de
afstrooming van het regenwater over de oppervlakte van
den grond heeft geen voldoende duidelijkheid. Maar indien
men de vraag stelt: loopt het regenwater sneller af van
een met bosch bedekte helling dan van een leien dak, dan zal
het antwoord niet twijfelachtig zijn. Waar liet ontvangbassiu
der bergstroomen het aanzien heeft van een stoilen trechter
gegraven in den leisteen met hellingen en oppervlakten in
allen deele te vergelijken met die van ecu dak, zooals in
de Hautes-Alpes dikwijls het geval is, zal niemand beweren
dat wanneer die hellingen met bosch bedekt waren zij het
water niet veel langer zouden tegenhouden.
Maar de vraag kan ook als volgt gesteld worden:
Stroomt het regenwater sneller af van een met bosch
bedekte glooiing dan van ecu omgewerkt eu bebouwd terrein met horizontale voren die gedurig de helling afbreken?
Ook hier aarzelt men niet. De humus der bosschen,
bekleed met mos en gedeeltelijk verzadigd met vocht zal

de afstrooming begunstigen.
Aan de oevers vanden Rijn, ten noorden van Mainz, gedijdt
de wijngaard op hellingen, die op gepaste wijze voor deze cultuur blootgelegd zijn; en het is niet zeldzaam een zelfden heuvel
verdeeld te zieu tusschen de bosschen en de wijngaarden : de
laatste de zuidelijke en de eerste de noordelijke zijden innemende. Deze wijngaard wordt gekweekt op terrassen met goed
onderhouden muren, die de grondafspoeling tegengaan.
Indien men aan den voet van den heuvel de hoeveelheid
regenwater meet die van een zelfde oppervlakte helling afstroomt, zal zonder twijfel de zijde van het bosch de grootste hoeveelheid opleveren en dit nog te meer omdat die van
den wijngaard, naar het zuiden gekeerd, aan een sterke verdamping is onderworpen.
Duze beide zoo verschillende voorbeelden, de steile hellingen der Alpen en du heuvels van den Rijn, zijn als twee
uiterste grenzen, waartusschen men zich alle toestanden kan
verbeelden, waarin de invloed der bosschen, met het oog op
de vertraging der afstroomiug van het regenwater, positief
of negatief, sterk of gering zal zijn.
Maar, bij het laatste voorbeeld zal, indien het bosch
omgehakt en den grond na de ontginning niet beplant met
goed onderhouden wijngaarden maar als gewoon bouwland, zonder voorzorgen tegen grondafspoeling, behandeld wordt; in den
eersten tijd het veld door zijne horizontale voren de afstrooming van het regenwater vertragen. Maar weldra vormen
zich geulen volgens de lijnen der grootste helling, du aarde
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wordt langzamerhand meegevoerd, de ondoordringbare grond
blootgelegd, ravijnen ontstaan eu deze berghelling, waarop onmiddelijk na de ontginning de afstrooming vertraagd
werd zal die nu versnellen en medewerken om het dal te
overstroomeu.
De ouden van dagen, die zich den vroegeren toestand
herinneren, zullen dan als hunne ondervinding kunnen zeggen :
het bosch vertraagde de afstrooming van het regenwater.
Eu zij zullen daarin gelijk hebben mits zij deze opmerking
niet generaliseeren en zorg dragen het woord »vertragen"
te detinieeren. Het is niet, alleen omdat liet water ophield
maar vooral omdat het do aarde tegenhield en weerstand
bood aan de ravijnvorming.
Wij zullen nog meermalen naar dit gezichtspunt teruggevoerd wordeu.
Na dit onderscheid duidelijk gemaakt te hebben zullen wij
eenige voorbeelden kiezen ouder diegene, waarover het meest
getwist is geworden. De eerste waarnemingen van dit soort,
waaraan men een wetenschappelijk karakter kan toekennen
zijn van Belgrand. Men zou die interessante verhandelingen
(Anuales des Ponts et Chaussees 1846 deel 11, 1852 deel
1, 1854 deel I) in hun geheel moeten kunnen aanhalen,
waarin de verschijnselen zeer duidelijk beschreven zijn; maar
daar zij argumenten verschaft hebben aan de vóór- en aan
de tegenstanders der ontwouding, zal het eenvoudiger zijn
terstond twee strijders van beide kampen te doen optreden,
b. v. "Vallés en Duhois de Jubainville.

De eerste drukt zich volg-onderwijs uit:
Ten einde het vraagstuk, dat ons bezig- houdt, door direkte
studiën toe te lichten heelt Belgrand dagelijks van November
1850 tot Mei 1853 het debiet van de Dousin en van de
Grenetière, een harer takken, doen meten. Beider stroomgebieden bestaan uit ondoordringbare granietgebergteu en zijn
van dezelfde natuur, maar het eerste is slechts voor ecu
derde zijner oppervlakte eu het tweede geheel met bosch
bedekt; en toch niettegenstaande dit groot verschil in bewouding, ziju de resultaten hij beiden dezelfde; deze zijn in
de verhandeling van Belgrand grafisch voorgesteld; hun volkomen overeenstemming is zoo duidelijk gemaakt dat iedereen
na inzage dezer tabellen, met den schrijver daaruit de volgende gevolgtrekkingen aüeiden :
//Het regime der beide waterloopen is geheel hetzelfde,
el hunne stroomgebieden zeer ongelijk met bosch bedekt
//zijn."'
//Het water wast en valt bij beiden overeenkomstig, zoowel
//gedurende den regen- als gedurende den droogen tijd, zoo//wel 's zomers als 's winters, beiden hebben een regime van
//laag water in den winter, dat veel hooger is dan dat in
//den zomer."
Ken zware regenbui in den winter veroorzaakt in beide rivieyren een plotselingen maar zeer korten hoogen waterstand, ge//
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//volgd door een langen gemiddelden was het korte en hooge
//gedeelte komt in beide graphische voorstellingen met den//zelfden dag overeen.
//De verschillende details, aangaande de afstrooming van
//het water zijn dus in beide gevallen geheel dezelfde, hoewel
»in het eene alles bosch is, en in het andere twee derde
//der oppervlakte open terrein is.
Belgrand heeft vervolgens waarnemingen in het werk
gesteld, die nog karakteristieker zijn en waaruit volgt dat
men niet op woud rijke terreinen maar juist op daarvan ontbloote, de meeste regelmatigheid opmerkt in de afetroo;
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gebied die verhouding het tienvoud is. Maar dit is slechts
een zeer geringe afwijking.
Vergelijken wij nu de winter-en zoinerregimes in regentijd.
Wij herinneren hierbij dat niet alleen in iedere maand
het aantal waarnemingen in beide stroomgebieden hetzelfde
was maar dat zij ook juist plaats hadden op dezelfde dagen.
De Boachat

iraaraemings

TIJDPERKEN.

'11

TIJDPERKEN".

Gemiddeld debiet per seconde,
gedurende den duur der waarnemingen, per vierkanten kiloAantal waar- | meter stroomgebied, van de:
nemings dagen'
in iedere
Bouchat,
Grenetière,
maand.
geheel met | gelieel open
bosch bedekt. I
terreiu.

WINTER]RÉGIME
l)i:< BMBEE

1851

IN DiROOGKX 'II.
6
r,

Maakt 1852
April 1852

7

Gemiddelde afst rooming \oor den geheelen duur der waarnamingen.

10,30 liter.
8,00
6,50

11,75 liter.

8,18 liter.

8,31 liter.

»

,•

-

7,21

,

»

ZOMERSiKGIME IN D: DOGEN TIJ
Sbptejobe 1851....

0

0,87 li u. r.

Juli 1852

c

1,17

Gemiddelde afst rooming : \oor den gcheelen duur der waarneimiugeu.

•>

1,02 liter.

1,00
0,07

/>

"

0,83 liter.

Uit deze tabel blijkt zeer duidelijk dat er bijna volkomen gelijkheid bestaat in de beide stroomgebieden; de gemiddelde afstroomingen in ieder jaargetijde zijn vrij wel
gelijk; wel is vaar kan men een gering verschil opmerken,
uit het oogpunt van regelmatigheid, ten gunste van het
bewoude stroomgebied waarvan het winterregime 8 maal zoo
groot i< als het zomerregime, terwijl in liet andere stroom-

11

in

iedere

ledere maand.

ming.
Daartoe heeft hij twee stroomgebieden

gekozen, beide
ondoordringbaar: hel eene geheel met bosch bedekt, dat van
de Grenetière, het andere geheel open, dat van de Bouchat.
Hij heeft afzonderlijk en op dezelfde dagen bestudeerd wat
op deze stroomgebieden voorvalt, ten eerste in den droogen
tijd zoowel 's zomers als 's winters; en vervolgens in den
regentijd eveneens in die beide jaargetijden. Wij zullen
hier de waarnemingen niet gedetailleerd geven; het is voldoende een résumé te geven, waaruit de gevolgtrekkingen
te maken zijn. Zie hier vooreerst de resultaten, verkregen
gedurende de twee perioden van droogte.

geheel niet bosch bedekt.

Aantal

\\

ra

Pebeuabi 1852
Nu\

ï.MBF.K

Jaxiwui

u.

iGIME

H52

5

28,8

10

:,i I

regenval

in

*'

kilometer.

maand.

Gemiddeld
debiet per
seconde en
per rierk
kilometer.

in k. EGENTIJD

42,2 inM.

11

18S3

Gemiddeld
debiel pet

geheel open terrein.

«

-

95,06

74,68

■■

I

Totale regenval en gemiddeld debiet. 106,4 mM.

61,3 mM.

53,57 liter.

92,0

69,76

»

71,07 liter.

»

»

180,9 mM.

ZOMERRÊi (.IMi: IN R!BGENTUD
I

48,9 mM.

ö

27,1

Mei 1852

4

80,8

Jokt 1852

9

56,3

1852

3

22,8

••

8

22,8

»

SlREKBEB

Ji

i.i

I BES

....

...

Totale regenval en gemiddeld debiel

•

»

149,8 mM.

:i,lö

14,9»
2,00

»

»

•

13,3
55,5

19.5
26,5

«

"

•

»

158,5 mM.

3 63
9,01
1,77
15,88

•

»

•

8,42 liter.

De aanwijzingen, die wij uit deze tabel zullen afleiden,
zullen afdoende zijn.
Vooreerst zal men opmerken dat voor een gelijk tijdsverloop, hetzij in den winter, hetzij in dun zomer, de regenval
altijd grooter geweest is niet alleen in zijn geheel maar ook
in bijna al zijne details, op het stroomgebied van de Bouchat
dan op die van de Grenetière, d. i. op een geheel open
dan op een geheel niet bosch bedekt terrein. Dit nieuwe
feit voegt zich bij al degenen, die wij vroeger aangegeven
hebben om te bewijzen dat de bosschen den jaarlijkschen
regenval eerder verminderen dan vermeerderen.
Deze verklaring is zeer betwistbaar. De Grenetière et de
Bouchat zijn beiden zijrivieren van de Cousin, die van het
zuiden- naar liet noorden loopt; de eerste stroomt van het
Westen naar het Oosten en de tweede van het Oosten naar
het Westen. Hieruit ziet men dat liet dal van de Bouchat
open is voor den westenwind; de regenwind klimt dus in
dit dal; terwijl hij daalt en dat van de Grenetière. Wij
hebben in het eerste hoofdstuk gezien dat deze omstandigheid van groot gewicht is; zij verklaart voldoeude den
meerderen regenval in het dal van de Bouchat zonder dat
men zijn toevlucht behoeft te zoeken tot den problematischen

invloed der -bosschen.
Indien men in de tweede plaats ieder gemiddeld debiet
vergelijkt met den correspondeerenden regenval, dan zal men
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vinden dat voor iederen milimeter regen er gestroomd is
door de Grenetière:
in den winter, 0,679 liter.
zomer, 0,002 n
en door de Bouchat:
in den winter, 0,299 liter.
ii
1/
zomer, 0,053
Er is dus geen groot verschil tusschen de zomerregimes
der beide beken en in dit opzicht leiden deze nieuwe waarnemingen tot hetzelfde gevolg als de voorgaande.
»

"

»

Maar het verschil wordt enorm, het is meer dan het tweevoud wanneer men de winterregimes der beide waterloopen met elkander vergelijkt. Dit is overigens, uit een
oogpunt van regelmatigheid der afstrooming, geheel ten
gunste van de Bouchat; waaruit men het besluit moet trekken dat indien des zomers d. i. van Mei tot September;
opeenhooping van water in het eene stroomgebied niet
meer te vreezen is dan in het andere, dit op verre na niet
hetzelfde is in het semester van Oktober tot April. Dus
juist wanneer het meest de grootc overstroomingen te vreezen
zijn: hebben de bewoude stroomgebieden een zeer geprononceerd nadeel.
Ten slotte, de vergelijkende uitwerkselen van de winter,

en de zomerregens in het woudrijke stroomgebied van de
Grenetière zijn zoodanig dat zij respectievelijk een debiet

verschaften, in de verhouding van 679 tot 62 of van 11 tot
1, terwijl voor het geheel open stroomgebied van de Bouchat
deze verhouding wordt als 6 tot 1.
Men kan dus zeggen dat de onregelmatigheid der afstroomingen tusschen het warme en het koude jaargetijde varieert
van het dubbele tot het enkele, naarmate de berghellingen
met bosch bedekt zijn of niet.
Derhalve niet alleen het beginsel, zoo dikwijls in het
publiek herhaald en daardoor algemeen aangenomen, dat de
bosschen de eigenschap hebben evenwicht te maken tusschen
de afstroomingen in de beide jaargetijden is onjuist, maar
de ondervinding heeft zelfs aangetoond dat men het tegenovergestelde moet gelooven; en dat dus, uit het oogpunt
van de waterbeweging over de oppervlakte der aarde, de
verdwijning der bosschen nuttig geweest is en dat de herwouding, die zoo dikwijls en zoo krachtig geëischt is, slechts
een noodlottige maatregel zou zijn.
Tot zoover Vallés; laten wij nu het woord aan den vriend
der bosschen (Revue des eaux et forets 1806 bl. 65).
Eerste waarneming:

Be Grenetière eu de Cousin.

Belgrand bestudeert het regime der beide waterloopen
de een gevoed wordt door ecu zeer woudrijk eu
de andere door een weinig bewoud stroomgebied nl. de
Grenetière een beek waarvan de berghellingen een opper-

waarvan

25 vk. kilometer, bestaande uit ondoordringbaar graniet en op 1 of 2 hectaren na geheel
bedekt met bosch: en de Cousin, een rivier welker debiet
geregulariseerd wordt door de talrijke vijvers van Morvan en
welker berghellingen een oppervlakte hebben van 886 vk.
kilometers, eveneens uit graniet bestaand en slechts voor een
derde gedeelte met bosch bedekt zijn.
Hij constateert dat deze beide waterloopen een gelijk
regime hebben hoewel hunne stroomgebieden zeer ongelijk
bewoud zijn hij besluit daaruit dat de bosschen geen invloed
uitoefenen op het regime der wateren.
Laat ons onderzoeken of deze conclusie aan te nemen is,
Eenzerijds wordt liet regime der Cousin verbeterd door vijvers,
die ontbreken aan de Grcnetièrc. Anderzijds is liet stroomgebied van de Cousin 134 maal zoo groot als dat van de
Grenetière, waaruit volgt dat de eerste een veel regelmatiger
regime moet hebben dan de laatste. Volgens zijne waarnemingen
heeft Belgrand zelf (Annales des I'onts et Chaussees L846 2e
Semestre) erkend dat de noodzakelijke oppervlakte van
het débouché eener brug, per vierk. kilometer bovengelegen stroomgebied, in verhouding vermindert met de vermeerdering van dit stroomgebied en als wet gesteld (Annales des
ponts et Chaussee 1852 Januari en Februari), dat de hoogste waterstand van een grooten waterloop met ondoordringbare berghellingen niet afhangt van de som maar alleen van de opvolging
der hoogste standen van de zijrivieren, die na elkander
passeeren. Derhalve zouder vijvers en met een 131 maal zoo
klein stroomgebied als de Cousin zou de Grenetière een veel onregelmatiger regime moeten hebben als de hoofdstroom en toch
hebben die beide waterloopen een overeenkomstig regime.
Dit merkwaardig verschijnsel wordt verklaard door de bosschen die het stroomgebeid der Grenetière beschermen en geeft
ons een zeker bewijs van den gelukkigen invloed der
vlakte hebben van

;

bosschen op dewaterloopen.
Tweede waarneming: de Grenetiè)

Bouchat..

Belgrand vergelijkt het dagelijkscb debiet per seconde
per vierk. kilometer van de (irenetière
met dat van de Bouchat, rekening houdende met de regens,
die deze beide waterloopen voeden. De Bouchat is een waterloop met ontwonde berghellingen en waarvan het stroomgebied
een oppervlakte van 20.75 vk. kilometer heeft; daarvan zijn
17.75 vk. kilometer lias en bovenlias en 3 vk. kilometer
oölieth. Daar op deze laatste terreinen nooit een droppel
water stroomt, heeft Belgrand gemeend deze te moeten
verwaarloozeu en in al zijne berekeningen heeft hij aangenomen dat de oppervlakte van het stroomgebied der Bouchat
slechts 17.75 vk. kilometers bedraagt. Op deze wijze constateert hij dat per seconde en per vk. kilometer deze beide beken
een overeenkomstig dagelijks debiet hebben; alleen is het
üe onvermoeide

en
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maximum debiet van de Grenetière een weinig grooter dan
dat van fle Bouchat en liet minimum debiet een weinig
kleiner en eindelijk het gemiddeld debiet een weinig meer,
hoewel zij minder regenwater ontvangt dan de Bouchat.
jNogtans daar er een zeer groote overeenkomst bestaai
tusschen de wetten, die de afwisselingen in het debiet dezer
beide beken beheerschen, hoewel het stroomgebied van de eene
beschermd is door bosschen en dat der andere die mist,
besluit Belgrand daaruit dat de bosschen niet in staat zijn het
regime der waterloopen te regulariseeren.
Laat ons zien of deze redeneering meer gegrond is dan
die bij de eerste waarneming.
De Grenetière komt uit een stroomgebied dat 7 of' 8
maal zoo klein is als dat van de Houchat en moest dus een
meer onstandvastig debiet hebben dan de eerstgenoemde
waterloop, zooals wij boven verklaard hebben.
De Grenetière wordt gevoed door berghellingen van graniet.
Nu leert Eelgrand ons (Annales des ponts et chaussées
1846' 2 semestre en 1852 Januari en Februari) dat op graniet
de waterloopen een zeer afwisselend debiet hebben omdat eenerzijds de grond over het algemeen aandachtig zijnde het

regenwater niet kan tegenhouden, zoodat het dus onmiddelijk
naar den thalweg stroomt; en anderzijds de bronnen,
slechts bestaande uit doorzijpeling tusschen mos en gras en
de spleten der rotsen, bij den minsten regen aangroeien
maar bij een weinig aanhoudende droogte verdwijnen, en hun
geheel abnormaal regime mêedeelen aan de beken, die zij
doen ontstaan.
De Bouchat daarentegen wordt gevoed door lias en bovenlias berghellingen, die zeer kleiachtig zijn en omgewerkt
door een rijke cultuur, in het eerst al het regenwater opslorpen, vervolgens als de regen aanhoudt, laten zij het,
langs hunne oppervlakte afstroomen bij hun contact met
den graniet en in de kalkaarde, aan wier basis zich vele bronnen
bevinden. Deze bronnen hebben gewoonlijk een zeer regelmatig regime. Daarenboven bezit het stroomgebied van de
Bouchat nog o vierk. kilometers oölithisch terrein, die als
krachtige filters het regenwater aan hun basis afzetten, en van
waaruit het in den vorm van bronnen met vrij regelmatig
debiet te voorschijn treedt.
Belgrand houdt geen rekening met die oölithische terreinen
omdat, zegt hij, het water niet langs hunne oppervlakte stroomt
Dit motief is voorzeker onvoldoende, wanneer er sprake is van
vergelijking niet alleen van het maximum debiet van twee
stroomgebieden maar ook van hun minimum debiet.
Eindelijk verschilt het relief der beide stroomgebieden
onderling nog meer dan hunne geologische geaardheid. Inderdaad heeft Belgrand erkend dat in de dalen van graniet
in Morvan de waterloopen een 3 maal zoo groote snelheid
hebben als in de liasdalen in de omstreken daarvan, omdat de eerste veel sterker hellingen hebben dan de laatste.

Dit is weer een krachtige oorzaak tot onregelmatigheid bij
de Grenetière.
Derhalve het stroomgebied van de Grenetière 8 maal kleiner
zijnde clan dat van de "Bouchat, van minder gunstigd geogologische geaardheid en bestaande uit veel steiler berghellingen, moest meer onregelmatigheid geven aan den waterloop,
die zich er uit voedt. Des niettegenstaande heeft de Grenetière
een debiet, dat volstrekt niet onregelmatiger is dan dat van
de Bouchat. Klaarblijkelijk is dit resultaat te danken aan de
dichte bosschen, die het stroomgebied der Grenetièrebeschutten, terwijl dat van de Bouchat daarvan geheel ontbloot is.
Tot dusver Dubois de Jubainville.
De onpartijdige lezer, die, streken niet zelf gezien hebbende, blijft zeer in verlegenheid tegenover deze in gelijke
mate oprechte en absolute overtuigingen, die volkomen tegenstrijdig zijn. De moraal van dit debat is, dat er geene
twee waterloopen bestaan die geheel met elkander te vergelijken
zijn en dat men, om het vraagstuk dat ons bezighoudt op
te lossen, niet twee stroomgebieden moet vergelijken maar
twee toestanden van hetzelfde stroomgebied vóór en na de
ontginning of ontwouding.
De inzage van de stafkaart of van de geologische kaart
bevestigd deze zienswijze. Avallon ligt juist op het punt
waar de jura met het graniet in aanraking komt, deCousin
stroomt aan den rand van het granietplateau, hare linkerzijrivieren (de Grenetière) zijn in de graniet—; die van de
rechteroever (de Bouchat) zijn in de juravorming. De
vorm van het terrein aan beide oevers, de hellingen der
bergen verschillen nog meer dau de plantengroei. Die hellingen zijn veel steiler aan de zijde van de Grenetière, die
in het diepst van een V vormig ravijn stroomt, dan aan
de zijde van de Bouchat, die zich als op den bodem vs
bak beweegt.
Wat de Gousin zelve betreft, deze is volstrekt niet te
vergelijken met hare zijrivieren. Het gemiddelde verval van
de Grenetière en dat van de Bouchat is ongeveer 0,025,
dat van de Cousin op de 80 kilometers boven Avallon kan
niet meer bedragen dan 0,006 d. i. 4 maal minder dan van
hare zijrivieren.
Dit verschil alleen, zouder nog te spreken van de vijvers,
rechtvaardigt reeds een meer standvastig regime voor de
Cousin. Waar het geldt de beweging van het water is het
verval het element, dat al de andere beheerscht.
Evenwel het moet erkend worden dat gedurende langen
tijd het vraagstuk van de afstrooming van het water in de
bosschen voor ieder van ons slechts een zaak van verbeelding
was. Het scheen zoo natuurlijk te geloovcn dat duizenden
grashalmen op iederen meter glooiing en duizenden boomstronken op iederen kilometer, dwars op bet afstroomende waterstraaltje gesteld, diens loop moesten tegenhouden zoodat men
het niet noodig geoordeeld heeft eenige verificatie in het
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werk te stellen en dat men zoodoende de vertragende werking der bossclien overdreven heeft. De proeven van Belgrand
hebben aangetoond dat het vraagstuk niet zoo eenvoudig is
<ii dal het een oplettende studie verdient, maar deze proeven
waarvan de bewerker zorg gedragen heeft het gewicht te
localisecren geven geen recht op algemeene en absolute
gevolgtrekkingen zooals de volgende van Valles:
//"Wij hebben in vroegere geschriften gezegd dat de bovenste
/daag der bossclien meer aaneengesloten en meer compact
/'is dan die dei' velden; wij hebben er bij gevoegd, dat bij
wregenbuijen de vast aangestampte grond der bossclien de
/-snelheid van het over de oppervlakte stroomende water
'/moet doen toenemen.
/'Anderen hebben daarentegen beweerd dat deze grond,
//bedekt met drooge bladeren, struiken, halmen en andere
/■plantaardige belemmeringen merkbare vertraging moet
/■veroorzaken aan de afstrooming.
//Indien dat zoo ware zonden onze landbouwers wel ongelijk
//hebben hunne hutten te bedekken met aarde waarop zij
/■graszoden aanbrengen of met bladeren of stroo. Wat
//verkrijgen zij door al die plantaardige belemmeringen aan
/'te brengen? Volgens onze tegenstanders is het eenige
//resultaat de afstrooming van het regenwater te vertragen
//en dit langer op te houden. Hiertegenover staat de praktijk
//en wel een langdurige praktijk en deze zegt ons voldoende
/-aan welke zijde zich de waarheid bevindt".
Ka een dergelijk betoog kan men zeggen: die te veel
wil bewijzen, bewijst niets.
Naast de waarnemingen, die Belgrand met zooveel zorg
heeft gedaan, en waarvan hij zich wel gewacht heeft een
algemeene of stelselmatige conclusie te trekken, moeten wij
die van 3 boschwachters plaatsen, die ondernomen hebben
door direkte waarnemingen in woudrijke eu in open terreinen
de beide volgende elementen te bepalen: l c de coëfficiënt
van afstrooming over de oppervlakte E d. i. de verhouding van
de hoeveelheid water die aan den waterloop ten goede komt tot
die welke de regen verschaft; 2e de inundeerende werking
I d. i. het produkt van de coëfficiënt van afstrooming met de
verhouding van den duur van den regen tot dien der afstrooming. Bij een terrein dat de helft van den regenval in den
\ zijn en indien het dit aanbracht
waterloop voerde zou E
binnen een tweemaal zoo langen tijd als den duur vanden
=

regen zou I

=

\

zijn.

Jeandel, Cantegril en Belland hebben hun observatorium
gevestigd op de westelijke helling der Vogezen in het departement van de Meurthc zij hebben gedurig de hoeveelheid
gevallen regen gemeten en het debiet der beken.
Hunne memorie kan geresumeerd worden door de volgende
tabel.
;
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Natuur van hel stroomgebied.

Met boscli

bedekt

Zonder boscli

Waarden van
E.
|

0,0529
0,127

I.
0,0174
0,03'J1

Volgens deze tabel zijn beide coëfficiënt E. en I. :l
maal zoo groot bij open als bij met bosch bedekt terrein.
Indien men dit vraagstuk nader wenscht te bestudeeren
moet men lezen de uiteenzetting gedaan door de waarnemers (Revue des eaox et forêts 1861), het rapport aan
de Academie, waarin de maarschalk Vaillant de gebreken Tan
de gebruikte methode aanwijzende, tot de schrijvers welwillende aanmoedigingen richt //omdat zij op den goeden weg
//zijn" (Revue des eaux et forets 1861) en de strenge maar
juiste kritiek van Vallés (Anriales des Ponts et Chaussées
1862). Deze documenten zullen den lezer er toe brengen
liet eens te zijn met den maarschalk Vaillant dat de proefnemers op den goeden weg zijn. Het is te hopen dat anderen
hun voetspoor volgen en de eerste methode verbeteren.
Deze tweede poging van wetenschappelijke proeven toont
nogmaals de moeilijkheid van vergelijking aan. Valles (die
zooals wij boven zagen de vergelijking van de ('ousin met
de Grenetière, wier stroomgebieden zich verhouden als I :] l
tot 1 toelaat), zegt zeer juist naar aanleiding van het werk der
boschwachters: //het is in de eerste plaats te bejammeren
//dat de uitgestrektheden der beide stroomgebieden zulk een
//groot verschil opleveren; de eerste bevat 4222,77 hectaren
//en de tweede nog niet het vierde gedeelte".
Zie hier nog een waarneming, die men verschuldigd is
aan llumboldt en aan Boussingault en die de voorstanders
der herwouding langen tijd als beslissend beschouwd hebben,
maar waarvan Valles zegevierend de onzekerheid aangetoont
heeft en die hij zelfs gekeerd heeft tegen zijne bestrijders.
In Middun-Amerika heeft men gezien dat het water van
meeren zakte toen men de bossclien ontgon en zij weer tot hun
vroeger niveau stegen toen, tengevolge van oorlogen en liet
verdwijnen van den landbouw, de bossclien weer bezit namen
van den grond. Wat moet men uit dergelijke onzekere
waarnemingen (bij een daarvan leidt men het terugtrekken
van het water af uit de weinig juiste gegevens van een spaansch
schrijver uit de I6 e eeuw vergeleken met de verhalen van
reizigers uit den tegen woord igen tijd} besluiten?
Kan men uit dergelijke opgaven de rol der bosschen
beoordeelen? Zij hebben de afstrooming over de oppervlakte vermeerderd, beweert de eene partij; zij hebben de bronnen weder
opgewekt en de verdamping tegengegaan, antwoordt, de andere.
Men moet erkennen dat indien het meer in kwestie tegenwoordig
door een gordijn van bosschen beschermd wordt tegen een of anderen opdroogenden wind, zooals bv. op de sahara heerscht, deze
oorzaak reeds voldoende isom de verhooging van den waterstand
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verklaren. Het gewicht, dat dit zeer weinig gepreciseerde voorbeeld der meren verkregen heeft in het geschil,
toont wel aan dat men nog ver verwijderd is van den tijd waarin
de wetenschappelijke methode uitsluitend zal gebruikt worden.
Valles stelt tegenover die Amerikaansche meren de Zwitserschc meren van Bienne, van Morat en van Neuchatel,
die verlaagd zijn ten gevolge van ontginningen. Daarentegen
haalt de Zwitsersche ingenieur Culmann verschillende voorbeelden aan van meren, die om dezelfde reden hun niveau
verhoogd en aangrenzende eigendommen verzwolgen hebben.
Deze tegenstrijdigheden brengen ons terug tot onze conclusies, die niet genoeg herhaald kunnen worden:
Men moet niet onderling vergelijken twee verschillende
stroomgebieden maar opvolgende toestanden van het zelfde

in het meer

KXVIBKEN.

te

stroomgebied.
Indien men de grondafspoeling van ontgonnen terreinen
verhindert behoeft de ontwouding niet noodzakelijk tot gevolg
te hebben een versnelde afstrooming van het regenwater.
De matigende werking der bosschen is slechts zeker en
overwegend in geval dat, zonder hunne aanwezigheid, op
berghellingen de grond zou worden afgespoeld en zoodoende
ravijnen ontstaan.
Dit laatste punt wordt met warmte erkend door Belgrand.
Torster heeft daaromtrent eenige waarnemingen gedaan,
die als volgt kunnen saiimgevat worden:
De waarnemingen zijn geschied op een berghelling, die
een hoek van 45° met den horizon maakte: zij was gescheiden
in drie gedeelten. Het eerste was bedekt van den top tot
aan den thalweg met hoogstammig hout bestaande uit eiken-

van

boven

Beneden

bij

bij het binnentreden
van het bosch.

Ie. Ravijn.
2c.

.

3e.
4e.

.

Totaal.

bel uittreden

van het

16,50 vk. Meter.

22,50 vk. Meter.
7,50
3,40
75,00
»

.

2,00

.

.

—

.

»

108,40 vk. Meter.

Aanmerüngen -

bosch.

'Hl

I

.

.

»

•

.

.

Dit ravijn loopt
| dood in iict bosch.

93,50 vk. Meter.
98,60

Deze cijfers zijn zeer overtuigend; zij bewijzen dat de
bosschen de kleine ravijnen doen verdwijnen; dat zij de
groote verhinderen in omvang toe te nemen en ze zelfs
noodzaken kleiner te worden, niettegenstaande de kracht, die
de reeds saamgestroomde wateren verkregen hebben bij hunne

daling.

De som der doorsneden der ravijnen gemeten aan hun uiteinde,
bij ieder der beide berghellingen van gelijke oppervlakte, maar
.an de een geheel en de andere gedeeltelijk ontwoud
is, bedraagt 190,50 en 93,50 vk. Meter: dus een strook
boschgrond, één vierde gedeelte innemende van de geheele
hoogte der berghelling, is voldoende geweest om de doorsnede
liarer ravijnen tot de helft te verminderen.
Valles haalt ook deze waarnemingen aan en vindt ze //zeer
//geschikt om de betrekkelijke vastheid van den boschgrond
//te doen kennen vergeleken met die van bebouwden grond"
Daar in de geschriften van dezen schrijver het idee van
vastheid, genomen in den zin van weerstand aan spade
of aan ravijuvorming, zich vereenzelvigt met dat van onen beukenboomen.
doordringbaarheid en ongeschiktheid tot opslorping, is het
Het tweede was ontgonnen van den top tot aan den goed te doen opmerken dat vastheid en ondoordringbaarheid
thalweg. Het derde eindelijk was ontgonnen in het hoogste twee geheel verschillende zaken zijn. Hen vischnet biedt
gedeelte maar aan den voet er van langs de beek had men grootcn weerstand aan afscheuring en niemand twijfelt er aan of
een woudrijke strook gelaten, zich uitstrekkende tot op een het wel doordringbaar is. De kalkaarde van den Ventouse is zeer
kierde van de hoogte der berghelling, die afwisselde van vast en volstrekt niet ondoordringbaar want, zij werkt als filter.
Indien men ten slotte samenvat hetgeen in dit hoofdstuk
400 tot 590 Meters.
In het eerste gedeelte dat geheel met bosch bedekt is en dat gezegd is omtrent de werking der bosschen kan men besluiten,
6/
van de totale oppervlakte beslaat, is geen enkel ravijn.
dat over het algemeen en de gemotiveerde uitzonderingen
7
In het geheel ontgonnen gedeelte, dat slechts t \ t deidaargelaten, de bosschen zich verzetten tegen de verdamping,
totale oppervlakte beslaat, zijn 3 ravijnen, waarvan Forster, dat zij de doorzijpeling gemakkelijk maken; maar dat zij
op onderlinge afstanden van 50 Meters, de toenemende de afstrooming van het water slechts afdoende vertragen indoorsneden gemeten heeft van den top tot aan den thalweg; geval zij de ravijnvorming verhinderen.
bij het grootste dezer ravijnen nam de doorsnede naar beneden
toe van 6 tot 75 vk. Meters. De totale doorsnede der
3 ravijnen bedroeg bij hun, uiteinde 190,50 vk. Meters. In
HOOFDSTUK 111.
het derde gedeelte dat op een strook na ontwoud is, en
Besluit.
welks oppervlakte nagenoeg gelijk is aan het tweede gedeelte,
Na in het vorige hoofdstuk ieder der drie composanten
hebben zicli ravijnen gevormd, die van af de top in doorsnede
dat
de
strook
toenemen tot
bewoude
komen. Van van de hydrologische werking afzonderlijk bestudeerd te hebzij aan
hier af worden de ravijnen kleiner: do doorsneden van die ben, moeten wij nu trachten ze te combineeren, maar vóór
daartoe over te gaan is het noodzakelijk dat wij de aandacht
4 ravijnen hebben de volgende afmetingen.
.
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vestigen op een essentieele omstandigheid, hetgeen wij tot
nu toe verzuimden.
De hooge waterstand van een rivier is de resultante van
de hooge standen harer zijrivieren, en het hangt af van de
topografische omstandigheden of de elementaire hooge standen
elkaar opvolgen of te zamenkomen. Stellen mij ons twee
volkomen gelijke waterloopen voor, die in hetzelfde punt
eindigen evenals de twee takken van een V- Indien beider
stroomgebieden op hetzelfde oogenblik blootgesteld zijn aan
dezelfde stortbui, zullen de beide vereenigde hooge waterstanden beneden waarts een zeer hoogen waterstand veroorzaken indien er in plaats van twee, 3 of 4 overeenkomstig samenkomende takken zijn zal het effekt nog heviger zijn. Het zal
zich evenwel geheel anders voordoen indien de stortbui
slechts heeft plaats gehad in één der stroomgebieden of indien

samen komen.

Steile hellingen, ondoordringbare gronden,
hevige regenbuien zijn de physiologische ele-

plotselinge en
menten der bergstroomen.
Laat ons zien welke rol de bosschen bij een dergelijk
mechanisme spelen en daar wij ons herinneren dat twee
waterloopen nooit onderling geheel te vergelijken zijn, zullen
wij ons wel wachten te generaliseeren, maar ons beperken
tot eenige karakteristieke eigenaardigheden.
Nemen wij als voorbeeld een bergstroom uit de HautesAlpes. Zij de oppervlakte van liet stroomgebied 500 hectaren,
en laat hier een stortbui plaats hebben, die in één uur 20
inM. regen aanbrengt.
Welk verschil zal er nu bestaan in de uitwerking of de
berghellingei] met bosch bedekt zijn of niet ! J
I Daar het klimaat zeer droog en de donderbuien zeer
liet verval van een der takken geringer is en dus de zeldzaam zijn, kan men aannemen dat het bladerendak, zoo
hooge waterstand van deze zijde aankomt nadat de andere niet 40 % zooals te Eontainebleau, ten minste 10 % van
de regen zal terughouden, dus 2 mM.
afgeloopen is.
:i'.
Om dezelfde reden zal de homos der bosschen, de
Li hut stroomgebied van de Rlume, b. v. veroorzaakt de
was
de
de
Am,
de
in
Sa&ne,
westen- en de noodwestenwind
grashalmen enz. een zekere hoeveelheid water tegenhouden,
stel 8 mM.
Jthöne, de Isère, de Dröme en de Durance; de zuidwestenwind daarentegen in de Ardèche, de Eyrieo, de Ceze,
3. De afstrooming der overblijvende 10 mM. zal zeer
beide
nooit
Gardon
zoodat
tegelijk
bandjir
in
groepen
enz;
de
zeker vertraagd worden door het bosch, want de naakte
plaats heeft.
beighellingen zijn daar evenals leien daken. Stellen wij dat
Dit contrast heeft in nog grootere mate in het stroomgebied het bosch den duur der afstrooming verdubbeld.
van de Amazone plaats. De hoofdthalweg is gericht volgens
Volgens deze 3 hypothesen ziet men dat de bewoude
den equator: daaruit volgt dat de linker zijrivieren hun berghellingen vergeleken met de naakte de helft van het
regentijd hebben als de zon zich in het noordelijk halfrond water in den dubbelen tijd doen afstroomen. Verbeelden
bevindt; zij treden buiten hunne oevers in denzelfden tijd wij ons nu dat het ontvangbassin als een trechter is, waardat de rechter zijrivieren hun laagsten waterstand hebben. van alle gelijke ravijnen samenloopeu naar de opening, evenHetzelfde heeft in omgekeerden zin plaats als de zon zich als de plooien van een waaier, dan zal, daar alle aiHueuten
in het zuidelijk halfrond bevindt.
zich gelijktijdig in hetzelfde punt vereenigen, de bandjir in
Kortom iedere waterloop heeft zijn eigene geaardheid, die de opening plotseling zijn; deze snelle was van het water
ontstaat uit de tot in het oneindige afwisselende combinatie zal plaats hebben of de hellingen met bosch bedekt zijn
van de volgende elementen: regen, verdamping, doordringof niet, daar hij slechts afhangt van de samenstrooming
baarheid van den grond, cultuur en relief der berghellingen,
der ailluenten. Maar de werking der bosschen zal zich zoo
den
wel doen gevoelen op de hoogte als op den duur van de
thalweg, enz.
vertakking of richting van
Onder die elementen zijn sommige meteorologisch, andere bandjir, omdat zooals uit onze veronderstellingen volgt de
geologisch en weer andere orografisch. Zij werken op elkander bewoude berghellingen, vergeleken met de naakte, de helft van
in; zoo bv. hangt de doordringbaarheid, die vooral een het water in het dubbel van den tijd doen afstroomen zoodat
geologisch element is, veel af van de wijze waarop de regenval het debiet per seconde in de opening daardoor 4 maal minder
verdeeld is. Indien het hemelwater in geringe hoeveelheid zal zijn.
Dit laatste cijfer met de werkelijkheid vergeleken leidt ons tot
valt, zal de aarde het opslorpen: de verdamping neemt het
de
is
de
de
nul; indien daarentegen
afstrooming
gevolgtrekking dat onze veronderstellingen te matig geweest
weer terug en
grond verzadigd is, zal dezelfde regen, die zooeven niets zijn werkelijk heeft men bij de bergstroomen, die vroeger in een
ontwoude streek vloeiden, waargenomen dat die verhouding niet
aan de rivier verschafte, nu een was veroorzaken. Van damde zeer oordeelkundige onderscheiding, gedaan door Belgrand, is als 1 tot 4 maar als 1 tot SO of tot 100.
Waarschijnlijk is het vooral de vertragende werking vau
tusschen voorbereidende regens en voedende regens.
zal
te
torrentieel
het
bosch die wij te laag geschat hebben en misschien ook
zijn naarmate zijne
Een waterloop
meer
constitutie meer geëigend is om in den kortst mogelijken liet opslorpingsverraogen van de humus, der grashalmen enz.
Maar het is niet voldoende de werking van de bosschen
tijd op hetzelfde punt de 'grootste massa water te doen
;

".

;

;

48

RÉGIME DEK RIVIEREN.

op den bandjir zelf te onderzoeken; men moet ook nagaan
hoe de toestand der beide beken zal zijn na de stortbui. In
het ontwoude stroomgebied, zal er geen droppel water terug
gebleven zijn en de zon zal de oppervlakten droogen
en de toestand geheel dezelfde zijn als voor de stortbui,
behalve dat de ravijnen zoo mogelijk nog meer uitgespoeld
zijn. Daarentegen zijn op het bewoude stroomgebied de S
mM. water terug gebleven, d. i. voor de 500 hectaren
40,000 kub. Meters water, die voldoende zouden zijn om
gedurende ;5 maanden een aardig beekje met 5 liters per
seconde te voeden.
Dit zuiver hypothetisch voorbeeld is slechts gegeven om
de gedachten te bepalen; het kan evenwel dienen om sommige dwaalbegrippen aangaande de hydrologische werking der
bosschen te wederleggen en bepaaldelijk het volgende, dat
door verscheidene schrijvers met kracht wordt volgehouden.

Wij hebben in het vorige hoofdstuk erkend da+ de bosschen,
door den gevallen regen tegen de verdamping te beschermen,
den gemiddelden waterstand der rivieren vérhoogen, een
weinig gedurende den winter, veel gedurende den zomer.
Eenige schrijvers, deze waarneming aannemende en opmerkende dat de winter gewoonlijk liet jaargetijde der bandjirs
is, hebben gemeend dut de bosschen het gevaar der buitengewone bandjirs en dus der overstrooiningen vermeerderden.
Deze conclusie is in twee opzichten verkeerd vooreerst omdat zij slechts rekening houdt met een enkele der drie
composanten, nl. de werking der bosschen op de verdamping
en ten tweede omdat juist ten tijde van buitengewone bandjirs de verdamping geen rol speelt.
Of men een watervoos beschouwt, die in enkele oogenblikken in den trechter van een bergstroom neervalt of
hevige regenbuien, die gedurende verscheidene dagen in het
stroomgebied van een rivier plaats vinden, in beide gevallen
is de lucht verzadigd en de verdamping gelijk nul. Daarom
is in het boyengegeven voorbeeld geen rekening gehouden
met de verdamping in het stroomgebied van den bergstroom.
De schrijvers, die meenen dat de bosschen, door het debiet
der waterloopen te vermeerderen, het niveau van overstrooming verhoogen, verwarren gemiddeld debiet met maximum
debiet. De bosschen verzetten zich gedurende het geheele
jaar tegen de verdamping, daarom vermeerderen zij het gemiddeld debiet; maar tijdens buitengewone regens, die alleen
een buiten de oevers treden ten gevolge kunnen hebben,
en gedurende welke de verdamping onbeteekenend is, bestaat
de eenige werking der bosschen in het weerhouden van een
geringe hoeveelheid water op het bladerendak, in de humus
en in het vertragen der afstrooming. Hoewel de bosschen
dus liet gemiddeld debiet der waterloopen vermeerdereu, verminderen zij het gevaar van overstrooming in plaats van
het te verhoogen.
De berekening van hierboven voor een bergstrooni zou

op dezelfde wijze kunnen geschieden voor een rivier:
evenwel zouden de getallen coëfficiënten aanmerkelijk gewijzigd moeten worden en zou het eindresultaat op verre na
zoo gunstig niet zijn.
Indien men b. v. mag aannemen dat de bosschen den tijd van
afstrooming verdubbelen van het gevallen water bij een waterhoos, die in een uur neergestort is, dan zou men niet ditzelfde
mogen veronderstellen bij zware regenbuien, die acht dagen

aanhouden. Derhalve zullen de bosschen, die een bandjir in een
bergstroom voor drie vierden kunnen verijdelen dit slechts
voor een klein gedeelte vermogen bij een bandjir in een
rivier; maar er zijn gevallen waarin dit kleine gedeelte juist
voldoende is om het overstroomen van een dijk te verhinderen en dus groote ongelukken te voorkomen.
Gaan wij van deze hypothetische voorbeelden over tot
eenige werkelijke waarnemingen.
Als overgang tusschen de bei'gstroomen en de rivieren
kan men de Ardèche kiezen, waarvan de Mardigny een studie
gemaakt heeft (Annales des Ponts et. chaassées 1860 en 186 !.)
De Aidèche is een groote bergstroom waar alles samen
gewerkt heeft om een maximum effekt te weeg te brengen:
een cirkelvormig stroomgebied, samenstrooming der allluenten, naakte bergen, buitengewone regenbuien. Men kan zich
moeilijk een denkbeeld maken van de hevigheid dezer buien,
die de zuidwestenwind op liet amphitheater der Cevennes
werpt; zoo heeft Tardy de Montravel ia één dag in zijn
regenmeter 7ü£ mM. water opgevangen d. i. een hoeveelheid die te Parijs in IS maanden valt. Deze meteorogische
verschijnselen komen slechts voor in September en Oktober.
De Ardèche is gewoonlijk droog, de bandjir daalt sneller
van de bergen dan een paard in galop, het debiet verheft
zich plotseling van 0 tot 7 a 8000 kub Meters en den
volgenden morgen kan men de rivier overtrekken, de watervloed is dan afgeloopen.
Men heeft nu eens de bandjir de Rhöne zien oversteken
als ecu stuw, den tegenoverliggenden dijk door breken en zich
in de vlakten aan den linkeroever verspreiden, dau weder
dezen stroom overdekken met een vlot van boomstammen die
van de bergen losgerukt waren.
De Ardèche alleen is in
staat om in de Rhöne te Avignon een plotselinge was van
meer dan ó Meters te veroorzaken.
De Loire bezit eveneens op een zekeren punt een torrentiecle geaardheid. De hooge bergen waarvan hij afdaalt,
even als de Allier (hoogte der bronnen van de Loire

de Allier 1501 Meters) houden deu regenwind
uit het westen en noordwesten tegen en ontvangen daardoor
zeer groote hoeveelheden regen; de granietachtige berghellingen zijn ondoordringbaar en steil. Boven lloanne beslaat
het stroomgebied een oppervlakte van GIOO kilometers; het
is nagenoeg gelijk aan die van de Eure en van deSomme;
evenwel hebben er in de Loire bandjirs plaats van 7290

Meters,

van

*
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kub. Meters per seconde, cl. i. ongeveer 100 maal zoo zwam'
als de grootste bandjirs van die beide rivieren. Dit verschil
verklaart zich door de meer overvloedige regens, de gunstiger
vertakking der tbalwegen, het snelle verval en de afwezigheid
van doordringbare gronden.
Zou een volledige bewouding van het stroomgebied der
Loire dezen toestand veranderen? Het is niet doenlijk om
zonder een bepaalde studie gemaakt te hebben van de plaatselijke omstandigheden op een dergelijke vraag antwoord
té geven. Hetgeen men als zeker mag aannemen is dat, daar
de Loire ecu zeer aanzienlijke hoeveelheid zand afvoert, haar
boyenstroomgebied blootgesteld is aan krachtige grondafspoeling en ravijnvorming; daardoor komt men tot de
verwachting dat door dit bewouden het regime der rivier
aanmerkelijk zou worden gewijzigd. Is deze bewouding mogelijk en zou het een voordeelige operatie zijn?
Dit zijn economische vragen, welker bespreking hier minder
thuis behoort. Er bestaan zeer interessante monografieën
van de Rhöne, de Po, de Garonne, de Ebro, de Maas enz.
en van andere secondaire rivieren; liet kan niet in ons plan
treden die hier afzonderlijk te behandelen: alleen willen wij
een enkel woord zeggen omtrent de Seine, om dit type
van een kalme rivier te stellen tegenover de torrentieele
waterloopen waarvan boven sprake was.
Indien de Seine de meest bekende rivier in de wereld is,
heeft zij dit te danken aan de eer van door Parijs te stroomen,
en aan Belgrand, die de meeste aanwijzingen verschaft heeft
omtrent haar regime (ai hare constitutie. De reeks verhandelingen, door hem uitgegeven, heeft behalve hare wetenschappelijke waarde ook een groot technisch belang.
Pij het begin zijner carrière neemt de auteur eenige
afHuenten waar: vervolgens zakt hij den stroom af en breidt
het voorwerp zijner studiën uit; eindelijk meester van zijn
onderwerp, volgt hij in al de vertakkingen van het stroomgebied de beide invloeden clic het water in tegengestelden
zin leiden, de een naar de atmosfeer met de wolken, de
ander naar de aaide met de beken en de rivieren. Hij weet in
iedere golf, die zich onder de bruggen van Parijs verheft, de
partikuliere bandjir van iedere affluent te herkennen: hij bepaalt
van te voren hoogte en duur der hooge waterstanden.
Waarom is die carrière van een ingenieur eenig in Frankrijk?
Waarom is niettegenstaande de zoo rationeele wensen
uilgesproken in 1850 dooreen slem, krachtig genoeg om zich
te doen hooren ('), de studie van iedere rivier van Frankrijk niet
gecentraliseerd in de hand van een enkel man, die daardoor
in de gelegenheid is haar in alle deelen te leeren kennen? ( 2).

Napoleon lil au minktre des travanx publiés.
Deze is o. a. te vinden in de verhandelingen van het Instituut van Ingenieurs lSüJ—(i:s.
(')
Dii denkbeeld wordt ook voorgestaan in bovengenoemde verhandelingen
en in het «Kapport omtrent het Irrigatiewezen op Java en Mftdnra" door
AV. van Raden, J). de Paulij, Verploeg en de Bruijn 1870.
(')

Lettre ile I'empereur

Waarom bezitten wij van ieder onzer hoofdrivieren niet
een volledige wetenschappelijke monografie uitgegeven door
den staat, waarin men volgens een methodisch plan kan vin-

den alle historische, economische, meteorologische, technische,
hydrologische elementen waarbij landbouw en openbare werken belang hebben?
Waarom ziet men op een groote rivier twee onafhankelijke
takken van dienst, waarvan do eeue de slib en het grint
naar beneden drijft, terwijl de andere daardoor overstelpt
te vergeefs zijne krachten inspant om de scheepvaart in de
benedenrivier te verzekeren? Moet men handelen bij het
punt van uitgang of bij het punt van aankomst van deze
stollen ? En welke spijt zou men ondervinden indien
men tot de ontdekking kwam dat de helft der millioenen,
in zee geworpen in den vorm van havendammen, indien
zij besteed waren geworden in de bergen, tegelijkertijd de
bronnen en de monding hadden verbeterd; terwijl men nu
misschien beneden een groote haven heeft op het spel gezet
en boven de geesel der bergstroomen heeft laten voortwoeden?
Maar laat ons tot de Seine terugkeeren; haar stroomgebied is cirkelvorming even als dat der Ardèche; echter is het

slechts een uitgestrekte hoogvlakte omzoomd door een vrij laag
amphitheater van kalkaarde [de hoogte der bronnen is van
de Seine 471, van de Marne 381, van de Yonne 95 en van
de üise IG7 M.]. Deze hoogvlakte is doorsneden door dalen
van geringe diepte. Over het grootste gedeelte harer oppervlakte vallen slechts matige hoeveelheden regen alleen in
een streek bij de Morvan heeft een regenval plaats die te
vergelijken is niet die welke de bergen ontvangen.
Het grootste gedeelte der zijrivieren wordt gevoed door
bronnen, die aan den voet van het amphitheater van kalkaarde te voorschijn komen. Groote oppervlakten van het
stroomgebied zijn zeer doordringbaar en voeren het water
naar diep gelegen reservoirs, van waaruit het niet meer aan
den dag treedt, andere, eveneens zeer groot, zijn met bosch
bedekt, nergens bestaat ernstige grondafspoeling.
Om deze redenen vertoont de Seine, vergeleken metdeEhone
ik Loire, de Rijn enz. eene betrekkelijk heldere en kalme
geaardheid, die reeds door de Romeinen opgemerkt is.
Evenwel zijn de takken van den gemeenschappelijken stam
zoodanig gelegen dat zij een zekere gelijktijdigheid der bandjirs
kunnen veroorzaken ; de afstand van Charenton tot aan de bron
van iederen tak bedraagt voor de Marne 385 kilometers
;

Aube 305
Seine 290
n
Vonne 280
Loing 170
De hellingen van de Loing en van de Yonne zijn evenwel
steiler en hunne stroomgebieden minder doordringbaar zoodat
hunne bandjirs over liet algemeen vóór die der andere takii

ii

//

//

"

//

ken aankomen.

'/

//

//

//
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Ook is het zeldzaam dat hetzelfde meteorologische verschijnsel in gelijke mate plaats heeft over de gansche uitgestrektheid van het stroomgebied; het gebeurt b. v. dat
de Yonue wast terwijl de Oise stationair blijft.
De Seine is behalve de meest bekende onzer rivieren
tevens degene die het vroegst is waargenomen; hare dagelijksche waterstanden zijn opgeschreven sedert 1732 en men
heeft daaruit de gemiddelden per maand, per jaar enz. kunnen
berekenen. Wij hebben reeds de maandelijksche gemiddelde
standen der Seine en die van den regenval te Parijs bijeen-

gebracht en hebben daarbij geconstateerd dat de minima der
waterstanden van de Seine overeenkomen met de maxima van
den gevallen regen, hetgeen slechts kan toegeschreven worden
aan de verdamping. Het is natuurlijk zich af te vragen welk
verband er bestaat tusschen de gemiddelde jaarlijksche hoogte
der Seine en den jaarlijkschen regenval te Parijs. Men kan
daarover een oordeel vellen door de volgende tabel, waarin
de tien jaren van maximum en de tien jaren van minimum
vereenigd zijn.

JAREN.

JAREN.

Waarin de gemiddelde jaarlijksche lioogle der leine geweest is.

Waarin de jaarlijksche hoogte van den regenval te Parijs geweest is.

MINIMA.

Maxima
der

regenval.

Seine.

Hoogte
den
regenval.

mM.

M.

mM.

Hoogte
JAREN.

Seine.

M.

van den

JAREN.

466,0

1816

ii

1836

2,35
1,95

1802
1774

1,80
1,74

1858

0,21

1803

1832

0,59
0,64
0,72

1785

0,74

1822

0,75

1826

0,77

442,5
424,1
409,7

1794

0,78

394,0

1842

0,80

342,3

1841
1809

1,67
1,63

1815

0,84

450,8

1824

0,08

423,0

1800

Gemiddeld.

•I

456,3

1837
1787
1792

Gemiddeld.

MAXIMA,

MINIMA.

XIMA.

van

JAREN.

Minima
den
regenval.
van

in

545,6
610,7

1793

ii

1855

602,7

1842

M.

330,6
342,3

Hoogte
der
Seine.
M.
1,06
0,80
1,60

343,6
349,9
352,4
360,8

1,23
0,95
0,99

378,5

1776
1786
1819

regenval.
mM.
703,1
631,4
628,7

Hoogte
der

Seine.

M.
1,31
n

1,31
0,95
1,48

1836

1,15

1774

602,7

1,74

1782

601,9

1,41

1811
1849

597.6
597,3

1.26
1,10

620,2

1,39

1,72

547,5

1,70
1,70

596,3
530,0

1781
1820

526,7

1814,

382,2
394,0

1,04
0,78

1,62

490,1
572,1

1794
1791

401,4

1,25

1,79

557,9

313,5

1,08

De jaren, rlie gemeen zijn aan beide tabellen zijn onderstreept en daaruit blijkt dat de maxima of minima van
den jaarlijkschen regenval slechts 2 maal van de 10 correspondeerun met die van de gemiddelde jaarlijksche waterhoogten der Seiue. Evenwel gaat de met-overeenstemming niet
zoo ver dat hetzelfde jaar zou voorkomen onder de maxima
van de eene tabel en onder de minima van de andere tabel.
Uit deze cijfers ziet men ook hoe moeilijk het is twee
verschillende rivieren met elkander te vergelijken, omdat
een zelfde waterloop nauwelijks met zich zelf vergeleken kan

1804

van den

615,2
613,9
610,7

1796
1790

Gemiddeld.

.Miixima

JAREN.

1854

Gemiddeld.

1,95

worden. Wij zien inderdaad dat gelijke hoogten jaarlijksche
regenval aan de Seine ongelijke hoogten geven en wij worden dus tot het volgende hydrologische theorema gebracht.
Het effekt van den regen op de waterloopen hangt meer
af van zijne betrekkelijke verspreiding over de jaargetijden
dan van de totale hoogte van den jaarlijkschen regenval (')•
Zie hier nog eenige cijfers, overeenkomstig de voorgaande,
betrekkelijk de Saöne:
Zie daarover o. a. uittreksels uit vreemde Tijdschriften voor de leden
(')
van het Instituut van Ingenieurs 1866—67.
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Hoeveelheid regen

JAREN.

het stroomgebied

in

Het debiet vertegen-

gevallen.
a.

1844

1845
1846
1847
1848
1819
1850

woordigt over het
stroomgebied een
waterlaug van.

b.

854,50
959,80
944,80
805,60
853,10

459,10
528,10
553,90
396,80
405,60
359,50
382,20

821,50
742,00

Verhouding.
i.
a.

0,53
0,55
0,58
0,49
0,47
0,43
0,51

De Tiber is het voorwerp geweest van soortgelijke berekeningen. De cijfers van af 1822 tot 1849, aangehaald door
Baumgarten, geven waarden van A die varieeren van 0,530
tot 0,964 [indien ten minste dit laatste cijfer niet toe te
schrijven is aan een fout]. Het gemiddelde is 0,698.
Jfet is zeer te bejammeren dat men voor de Loire, de
Garonne, de Rhone enz. slechts betrekkelijk zeer recente
waarnemingen bezit, en dat men over geheel Frankrijk niet
voor een reeks van eeuwen de boven aangeraden methode kan uitstrekken, n. 1. om twee opvolgende toestanden
van hetzelfde stroomgebied met elkander te vergelijken;
dan zou men de vraag kunnen beantwoorden of de ontwouding
van Frankrijk het regime zijner waterloopen gewijzigd heeft.
Zie hier eenige cijfers.
TIENJARIGE

TIJDVAKKEN.

1732—1740
1741—1750
1751—1760
1761—1770
1771—1780
1781—1790
1701—1800
1801—1810
1811—1820
1821—1830
1831—1840
1841—1850

1851—1860

Hoogte van den
regen gevallen
te

Parij».

411,0
4L'.->,5

Gemiddelde Hoogte.
van de Seine.

van den Kijn.

1,16
1,08

1,88
539,6
506,9
413,7

518,3
496,5
498,6
509,3
529,3
520,3

1,16
1,30
1,22
1,15
1 ,84
1,28
1,12
1,26
1,27
1,24

2,30
2,22
2,44
2,20
2,22
2,01

Men ziet nitdeze tabel 1" dat de gemiddelde regenval te
Parijs niet merkbaar veranderd is 2' dat de gemiddelde
jaarlijksche waterstand der Seine niet veel veranderd is en
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dat hij vooral geen doorloopende verandering ondergaan heeft
3 e dat de Rijn daartegen gedurende het beschouwde tijdvak
zijn gemiddelden waterstand schijnt verlaagd te hebben.
Het schijnt dat andere Duitsche rivieren dezelfde strek,
king hebben als de Rijn en het is merkwaardig dat deze
veranderingen zich voordoen in het land welks bosschen over
het algemeen het best beheerd worden.
Het is dus waarschijnlijk dat de verlaging der Duitsche
rivieren meer een gevolg is van verlaging van de bedding ten
gevolge van kanalisatie, indijking enz. Tracht men de bovengestelde vraag te beantwoorden door de beschouwing der
hoogste waterstanden van iedere rivier, dan wordt men gebracht
tot de volgende jaartallen.
NAMEN
DER

RIVIEREN.

Jaartallen waarin de hoogst bekeude
waterstanden hebben plaat» gehad.

Seiiie

te Parijs.

1615

Tarn

te Mortanban.

Lot

te ('akors.

Hiju

te

Sanne

te Chalon.

1773
1783
1784
1711

Loire

te Tours.

1856

Keulen.

f

Met ziet hieruit dat de meeste hoogst bekende waterstanden hebben plaats gehad in de 18 dc eeuw; maar
deze soort van statistiek is zonder wetenschappelijke waarde
omdat de vroegere waarnemingen dikwijls gebrekkig waren.
Indien de Seine op deze tabel met de oudste jaartal voorkomt, dan komt dit waarschijnlijk omdat zij het vroegst is
waargenomen. Wij zullen nooit den hoogsten waterstand
loeren kennen, die de verschillende rivieren van Frankrijk
bereikt hebben en niets machtigt ons te gelooveu dat deze
stand niet nogmaals zal bereikt worden; vooral zijn wij niet
gerechtigd te beweren dat de sedert 100 jaar gedane ontginningen voortdurend hoogeren bandjir hebben veroorzaakt,
Op de volgende tabel zijn eeuige elementen geresumeerd
die kunnen dienen om de geaardheid eener rivier te karakteriseereu.

Deze tabel, getrokken uit de Traite d'hydraulique et de
geologie agricole van Duponchel, toont aan hoe buitengemeen
oiteenloopend de waterloopen zijn en hoe moeilijk vergelijkingen zijn.
Men merkt in het bijzonder deze wet op, dat gedurende
bandjirs en per hectare stroomgebied de kleine waterloopen
aanzienlijker debiet hebben dan de groote. Dit is een gevolg
van het verval.
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Jaarlijksche liooglc van
N A M E X
VAX

Oppervlakte
van liet

11 KT

den

stroomgebied
STEOOMGBBIED.

liet af-

Maximum debiet.
Gemid- Aliuimum
deld de- debiel

per
in
gestroom- biet
regenval.
seconde. kul). M.
de a

in lic

«

80000

Vidourlc.
Orb.

0,93

140000
250000

Herault.
Ardèche.
Bhóne [Geneve],
id. [Art

243000

//

//

15000

ii

18

1000

n

ii

5

4000

16

800

ii

5

7000

29

1400

ii

14000

1,51

ii

199

532

0,55

55

785

0,09
2,76

ff

ii

610000
283000
3060000

II

ii

Garonne [Tonneins].
Dordogne [Bergerac].

511)3000

0,81
0,63

1600000

n

Neste.
Seine [te Parijs].
Loire [ltoanne].

57000
4430000

ii

Kijn [Holland].

20060000

Ebro [Saragossa].

Po.
Adda.
ïiber.

n

20

1,28
0,47

112

38

144

ii

0,41

659

37

n

36

n

2,08
0,177

ii

ii

ii

0,28

5700000
4000000

n

0,62

f

n

6940000

0,78

448600
1672000

n

ii

n

n

ii

Amazone.

485000000

ii

375000000

1,38

Hoei eelheid medegeroexde

naam

dei: i;n 11:1;

562000

lippi.
IV

Rhöne [Arles].
GarOQUr [TOH

Var.
üuranee [Mcrillidol].
Mame [mond].
Seine [boven Charenton.

5500
12!i-

2400
66

10

Jaaxltylceche
IVr

lu-o

l:ir.'

in kiih.
McIer.

111000000
10000000
B1OOOO0O
6700000
12222000
11077DOO
105000

stroom-

vater gebied in
in liters. l.ulj.
M.
0,88
1,6
0,4
0,25

0,7
(1,0

S,27
1,10

2,2
0,'J

0,043
0,023

8,40

voorin

der delta in de
zee.

;•)

70
56

20
■

Meter.

18

2 200

0,50

5

7290

2000

ii

9000

0,48

12

1335

381

4704

30

5000

167

314

5149

0,82
1,25
0,77

37,50
250

1720
187
291
ii

•">
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283
136

46,80
16
1458

ff

24
//

165

17K1

500

10000

ii

20

ii

n

0,11

15200

n

ii

0,27
0,93

28000

ii

i'

143640

ii

geeft de volgende tabel zoo niet de maat dan
minste een denkbeeld van de buitengewone kracht
waarmede de bergstroomen te werk gaan, want de massa
meegevoerd slib is eerst aan de oevers ontrukt door groote of
kleine bergstroomen.
Eindelijk

ten

Totaal debiet
per jaar in
1000 K».

/'

2,67
2,75

2,02
S,06
4,35

f'

ii

0,79

32800UOOU

ft

/'

10500
1888
284

ii

1,30

Nijl.
Missisippi.
id. [Natchez].

1,718

—

0,55

ii

debiet.

mum

19

960000

id.

tot liet mini-

1500

Sommc.
Arre.
Saöue [Lyon],

//

kub. M. in litters.

maximum

van lic;

2500

0,58

II

in

Per
hectaren

0,10
2,50

ii

1,00

Totaal

ii

0,55

II

9270000

14

Verhouding

"

1,02

ii

n

10,40

n
/'

Verscheidene ingenieurs hebben nadrukkelijk de aandacht
van het publiek gevestigd op deze zijde van het torrentieële
vraagstuk. Onder de nieuwere kan men noemen: Hervé
Maugon en Duponchel; de laatste is de maker van een
ontwerp om de wateren van de Pyreneeën, na ze kunstmatig troebel gemaakt te hebben., af te leiden naar de Laudes.
De groote weldaden die in de laatste jaren in de Laudes
bewerkstelligd (') zijn door het openen der spoorwegen en
door het zaaien van naaldhout hebben de publieke aandacht
afgewend van het ontwerp van Duponchel, maar het onderzoek der plaatselijke omstandigheden veroorlooft aan te nemen
dat deze schoone opvatting de kapitalen en de werkzaamheden
van het volgende geslacht zal in beslag nemen. Als een
hevige storm over de geheele oppervlakte der Landes branden
zal verspreid hebben gelijk aan die, welke Rusland en
(')
Zie daiirover uittreksel van vreemde Tijdschriften en 1864—G5 en
Reune des deux ilondes 1 Novembrc 1878 I'cxnositiuu forestière.
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Amerika verwoesten, en zooals verschillende recente onheilen
wel doen voorzien, zal men er wellicht over denken de
schoone aanspoelingen van de Durance na te volgen en de
Landes vruchtbaar te maken zooals dit met la Crau geschiedt.
Door zijn denkbeeld, medegesleept beschouwt Duponchel
de bergen als een reservoir van meststoffen bestemt voor de
vlakte on hij neemt met Veel wijsgeerigheid de verwoestingen
der bergstroomen aan, dit is, schijnt hij te denken, een gering
kwaad voor een groote weldaad.
liet is onmogelijk dit gezichtspunt aan te nemen. Indiende
vlakte spaarzamer zal zijn geworden en slechts het duizendste deel der slibstoffen zal benutten, die nu in cle zee verloren gaan, dan zal het tijd zijn om te onderzoeken of de
berden hunne voedende bestandeden moeten afstaan om de
lagere gronden vruchtbaar te maken.
Al de voorbeelden en de redeneeringen in dit hoofdstuk
werken samen om de buitengemeene verwikkeling aan te
toonen van de natuurverschijnselen; zj waarschuwen ons dat
men zich wel moet wachten te geiieraliseeren en dat al de
uitwerkselen niet kunnen verklaard worden door een enkele
oorzaak zooals b. v. de ontwouding.
En wat speciaal betreft de afstrooming van liet water en
de overstroomingen, is het duidelijk dat men de rol der bosschen overdreven heeft. Er waren bandjirs voor de ontwouding, en zelfs al herwoudde men geheel Frankrijk zou men
al de eigendommen die tegenwoordig aan do overstrooming
blootgesteld zijn en die slechts het twintigste deel der totale
oppervlakte vormen kunnen vrijwaren.
Maar men weet tegenwoordig door den vooruitgang der
wetenschappen dat de bandjir en het onweder twee verschijnselen zijn van dezelfde soort; zij zijn beiden het gevolg
van een meteorologische oorzaak. Hoog water komt na zware
regenbuien en de geschiedenis van een overstrooming begint
altijd met een stoornis in de atmosfeer.
Hoewel men de laatste niet kan verhinderen, toch heeft
de mensch het dikwijls in zijne macht de nadeelige gevolgen zoo niet geheel te voorkomen dan toch in vele opzichten
te verminderen.
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De gevallen waarin ontegenzeggelijk de mensch het kwaad
kan vermindereu zijn diegene, waarin het zeker is dat hij
medegewerkt heeft om het te ontwikkelen. ledere rivier,
iedere stroom die zijn bed ophoogt en zich verplaatst in
zijne slibstoffen, kan vereenzelvigd worden met een bergstroom,
de lage vlakten waar de slibstoffen zich opeenhoopen, vormen
een zeer afgeplatteu uitstortingskegel, dus is er ook een ontvangbassin welks afspoeling de troebeling voedt; dé&T is de
plaats dat men moet handelen; heeft men eenmaal de oorzaak
opgespoord dan zijn dikwijls geringe maar juist opgevatte
werken voldoende liet kwaad in zijn oorsprong te stuiten. (')
Kt'sumeercn wij eindelijk de resultaten, waartoe wij gekomen zijn.
Het is niet waarschijnlijk dat de bosschen een klimatologische werking uitoefenen; men steunt daarbij meer op
vermoedens dan op positieve waarnemingen; deze is in allen
gevalle veranderlijk naar de plaatselijke omstandigheden.
Men n: )et haar rangschikken onder de oneindig kleinen der

meteorologie.
Wat betreft de hydrologische werking der bosschen, deze
hangt af van bijzondere omstandigheden, eigen aan iederen
waterloop.
Deze werking is te zekerder en te krachtiger naarmate
de waterloop meer torrentiecl is.
Maar hetgeen onmogelijk te betwisten is, hetgeen boven
iedere bedenking verheven is, is dat de invloed, dien de
bosschen op het behoud van den grond der bergen uitoefenen.
Door den grond tegen te houden, d. i. door zich te
verzetten tegen de afspoeling en ravijnvorming, matigen de
bosschen de afstrooming van het water.
liet eenige zekere criterium van liet hydrologische nut
der bosschen is dus liet verhinderen der ravijuvorming.
Daarom moet een radikaal onderscheid gemaakt worden
tusschen bosschen in de vlakte en bosschen in de bergen de
eerste zijn van privaat belang, de laatste van publiek belang.
(')

Zie hieromtrent

des 1 \ovembre IS7B.

interessante voorbeelden in de Kevue des deux Mon-
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