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Waar spoelen drijvende voorwerpen aan? 
H. N. LEIJS en B. V A N RIJSWIJK. 

In 1952 werd door ons een „driftproef" 
opgezet. Deze had tot doel, na te gaan, 
of er langs onze kusten en de kusten 
van Sleeswijk-Holstein en Denemarken 
speciale plaatsen zijn, waar drijvende 
voorwerpen in grotere of kleinere hoeveel
heden bij voorkeur aanspoelen. 
Zoals bekend komen vele van deze drij
vende voorwerpen, zoals kurkebossen, 
drijvers, enz. uit het zuiden, met name uit 
de Golf van Biskaje en van de kusten 
van Spanje, Frankrijk en Zuid-Engeland. 
In de loop der jaren werden op dit aan
gespoelde materiaal reeds vele typische 
zuidelijke wiersoorten, schaaldieren, week
dieren, holtedieren en andere species ge
vonden. Door de zeestromingen, waar
schijnlijk min of meer afhankelijk van de 
heersende windrichtingen, worden vele 
drijvende voorwerpen door het water over 
grote afstanden getransporteerd en, voor
al bij sterke aanlandige wind, op bepaalde 
plaatsen afgezet. Bij ons deed zich nu de 
vraag voor, waar en in welke hoeveelhe
den zulke voorwerpen, voor zover deze 
op hun verre reis het Kanaal passeren, 
uiteindelijk zouden aanspoelen. 
Een globaal antwoord op deze vraag 
meenden wij te kunnen vinden door een 
aantal kleine voorwerpen op verschillen

de afstanden van onze kust in de zuide
lijke Noordzee te deponeren. Wij gebruik
ten daarvoor kleine flesjes, omdat aange
nomen mag worden dat deze praktisch 
alleen op de richting van de zeestromin
gen reageren en weinig of niet direct door 
de wind worden voortgestuwd. In de fles
jes stopten we een genummerd kaartje, 
waarop het verzoek aan de eventuele vin
der stond geschreven, nummer, datum en 
vindplaats aan ons door te geven. De 
flesjes werden alle voorzien van een rode 
bodem, goed afgesloten met een kurk en 
daarna dichtgelakt zodat de kans op het 
binnendringen van zeewater praktisch ni
hil werd. Ook op de buitenzijde van het 
flesje werd het nummer in duidelijke rode 
cijfers aangegeven. 

Op 23 april 1952 werd nu bij een over
tocht met de boot van Hoek van Holland 
naar Harwich een eerste serie van in to
taal 65 flesjes op vijf verschillende afstan
den van de Nederlandse kust aan de zee 
toevertrouwd (zie fig. 1: 1 t /m 5). Een 
tweede serie, van 36 flesjes, werd op 20 
september vanaf de boot van Harwich 
naar Hoek van Holland op drie verschil
lende afstanden van Hoek van Holland 
in zee geworpen (zie fig. 1: 6 t/m 8). 
In de tabellen 1 en 2 zijn deze gegevens, 
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de verbijsterende wereld 
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Arend Bandsma en Robin Brandt zijn twee 
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evenals de aantallen teruggcmelde flesjes 
overzichtelijk weergegeven. 

Tabel 1. O p 23.4.1952 uitgeworpen flesjes. 

Groep Afstand tot Aantal Aantal 
Hoek v. Holland uitgeworpen teruggemeld 

1 ± 15 mijl 13 5 
2 ± 2 0 mijl 10 3 
3 ± 3 0 mijl 10 3 
4 ± 8 0 mijl 17 9 

5 ± 9 0 mijl 15 6 

Totaal serie I 65 26 =: 40% 

Tabel 2. Op 20.9.1952 uitgeworpen flesjes. 

Groep Afstand tot Aantal Aantal 
Hoek v. Holland uitgeworpen teruggemeld 

6 ± 1 0 0 mijl 12 4 
7 ± 8 0 mijl 15 4 

8 ± 7 5 mijl 9 3 

Totaal serie II 36 1 1 = 30è% 

Het blijkt dat het terugmeldingspercen
tage bij de eerste serie ca. 10 % hoger 
ligt dan bij de tweede. Dat was v/el enigs
zins te verwachten aangezien de teruggc
melde flesjes van serie I tussen 25 april 
en 26 augustus 1952 werden gevonden, 
dus in een tijd van relatief druk strand-
bezoek, en die van serie II tussen 27 en 
29 september, toen het seizoen voorbij 
was. 

Alle terugmeldingen vonden plaats in 
1952. Het is wel opmerkelijk, dat nu 11 
jaar na onze „driftproef" geen enkel flesje 
meer werd teruggemeld. W e kunnen dus 
concluderen, dat 2 /3 deel nimmer is aan
gespoeld, of wel aangespoeld en nooit 
gevonden, dan wel stuk geslagen tegen 
rotskusten en dijken of op een andere 
wijze verdwenen. Hoe het ook zij, er blijft 
altijd een kans bestaan, dat er momenteel 
nog enige flesjes ronddobberen, nog eens 
aanspoelen en misschien gevonden wor
den. Wij zullen ons hier verder beperken 
tot de resultaten en conclusies van de ons 
ter beschikking staande gegevens. 

Van serie II werden 7 flesjes 7 a 8 dagen 
na het uitwerpen teruggevonden op het 
strand tussen Wijk aan Zee en Castricum 
en wel op 27 en 28 september 1952. Op 
een afstand van 75 a 80 mijlen ten westen 
van Hoek van Holland waren deze flesjes 
(groepen 7 en 8) in zee geworpen. Van 
de 12 flesjes, die ca. 100 mijl ten westen 
van Hoek van Holland in zee waren ge
gooid (groep 6), spoelden er 4 aan op 
27, 28 en 29 september 1952 op het strand 
van Scheveningen. 

Van serie I is het opvallend, dat van de 
flesjes van de groepen 4 en 5, die 80 a 
90 mijl ten westen van Hoek van Holland 
(dus op ongeveer dezelfde plaats als de 
groepen 7 en 8) aan de zee werden toe
vertrouwd, er geen enkele aan de Noord
of Zuidhollandse kust werd teruggevon
den. Wel werden er 5 gevonden op Ame
land tussen 15 en 26 juni en 1 op Ter
schelling (Boschplaat) op 20 juli 1952. 
Van de overige teruggcmelde flesjes van 
deze groepen werden er 4 gevonden aan 
de Eidermond (Duitsland) tussen 15 juli 
en 20 augustus, 2 op de Oostfriese eilan
den Langcoog en Wangeroog op resp. 
5 juli en 3 juli, 1 aan de kust van Oost-
friesland bij Nordcichhafen op 11 augus
tus, 1 op het eiland Sylt op 15 juli, en, 
uiterst merkwaardig, 1 bij Felixstone (Suf
folk, Engeland) op 25 april. 
Van de groepen 1, 2 en 3 van serie I, 
die tussen 15 en 30 mijl ten westen van 
Hoek van Holland in zee werden gede
poneerd, werden 4 flesjes teruggevonden 
aan de kust van Noordholland (resp. 
Bloemendaal aan Zee 31 mei, IJmuiden-
Noordpier 25 april. Wijk aan Zee 25 
april, Egmond aan Zee 30 mei 1952); 1 
flesje werd teruggemeld uit Langeoog op 
4 juli 1952, 1 uit Borkum op 13 juni, 2 
flesjes van de Eidermond op 12 en 13 
augustus, 1 van het Noordfriese eiland 
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Danamo-i.^n ; 

Fig. 1. Overzicht van dropping- en te 
rugmeldingsplaatsen. 
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Föhr op 17 juli en 2 van de Deense kust 
(Ribe Kammerslüse 10 augustus en W e s -
terhavet 20 juli). 
Wanneer we nu het overzichtskaartje (fig. 
1) bekijken, blijkt duidelijk dat, onder 
bepaalde omstandigheden de kust van 
Noord- en Zuidholland twee plaatsen 
heeft die relatief gunstig zijn voor het 
aanspoelen van drijvende voorwerpen, nl. 
tussen Scheveningen en het Wassenaarse 
Slag en vooral tussen Wijk aan Zee en 
Castricum. Van de overige Nederlandse 
kust lijkt vooral Ameland zeer gunstig. 
Ook de Oostfriese kusten, speciaal de 
Oostfriese eilanden schijnen gunstig te 
liggen voor het aanspoelen van drijvend 
materiaal. In Sleeswijk-Holstein blijkt een 
concentratie van gunstige aanspoelings-
plaatsen voor te komen aan de mond van 
de Eider. Van de overige vindplaatsen 
mogen wij misschien ook de omgeving van 
de eilanden Sylt en Föhr en de twee aan 
de Deense westkust als goede aanspoel-
plaatsen beschouwen. 

De snelheid waarmee bepaalde kleine 
drijvende voorwerpen door het water wor
den getransporteerd kunnen we uit de 
resultaten van onze proef enigszins aflei
den. Immers wanneer zich tussen Har-

' wich en Hoek van Holland drijvende 
voorwerpen van zuidelijke oorsprong be
vinden is de kans groot dat deze reeds 
na enkele dagen tot ruim een week aan 
de Noord- of Zuidhollandse kust aan
spoelen. Na lè a 2 maanden kunnen zulke 
voorwerpen de Nederlandse en Oostfriese 
Waddeneilanden bereiken, terwijl pas na 
3 a 4 maanden aanspoeling aan de kusten 
van Sleeswijk-Holstein en Zuidwest-De-
nemarken mogelijk is. 

Met gebruikmaking van deze gegevens 
is het nu, uiterst globaal, mogelijk de tijd 
te berekenen, die een kurkebos nodig 
heeft om uit zuidelijke regionen aan onze 


