
KORTE BESCHRIJVING VAN DE GROOTE BAAI VAN
ST. MAARTEN
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met 1 kaart en 2 platen

De Oostelijke heuvelreeks van het eiland St. Maarten eindigt in
den Point-Blanche-heuvel, die met een loodrechte rotswand van
witte kleur uit de zee oprijst. Door een over de geheele breedte van
de landtong loopend dwarsdal (waarin vroeger de leproserie was
gelegen) is deze zuidelijkste heuvel van de doorloopende berg-
reeks gescheiden. Dit dal, de Point-Blanche-vallei, biedt eene vrij
gelijkmatige vlakte aan, die geheel onder de hoogte van 12 M. bo-
ven Middelbare zeestand is gelegen en rond 20 H.A. groot is. Voor
zuiver Oostelijke winden ligt deze vlakte nagenoeg geheel open,
doch tegen de heerschende Noord-Oostpassaat wordt in het Noor-
delijk heuvelland bescherming gevonden. Een gedeelte der vlakte
is zoo laag gelegen, dat het na zware regens zelfs gedurende eeni-
gen tijd onder water blijft staan. De Point-Blanche-vallei loopt,
zooals alle St. Martinsche langs- en dwarsdalen, aan beide zijden
uit in een baaitje. De kust van het baaitje aan de oostzijde, aan
het kanaal van St. Bartholomeus dus, wordt gevormd door een
grindbank. Door de beweging van het water wordt het grind,
waarvan de meeste stukken in grootte varieeren tusschen de
grootte van een duivenei en de grootte van een kippenei, in voort-
durende beweging gehouden. Daardoor hoort men vlak bij het
baaitje een sterk ruischend geluid, terwijl de steentjes tot ronde,
zeer regelmatige vormen afgesleten zijn. Aan de zijde van de
Groote Baai is een strandje, dat gedeeltelijk met zand, gedeel-
telijk met grind, achter veel onregelmatiger en hoekiger van
vorm, bedekt is.

De top van den Point-Blanche-heuvel ligt op 122 M. boven
zee. De westelijke glooiing is wel steil, doch vertoont slechts op
enkele plaatsen een loodrechte rotswand. Langs den voet van den
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heuvel is een slechts enkele meters breede strook van afgestorte
rotsblokken, waarvan de grootste afmetingen varieeren tusschen
1/4 M. en 2 M. Deze strook gaat nabij de vallei in het strandje
over.

De „Battery Hill" is de heuvel ten Noorden van de dwarsvallei.
Hij is 2C0 M. hoog. Langs de baai vertoont zich tot een 100 M. ten
zuiden van de plaats der voormalige batterij, een zeer steile rots-
wand. Ook hier is een strook afgestorte rotsblokken, waarvan de
meeste echter kleiner zijn, dan die langs den anderen heuvel.

Vanaf de „Battery" tot aan het dorp bevindt zich vóór den
voet der heuvels een vrij vlakke strook van 20 tot 80 M. breedte,
waarin een ondiepe plas. Het Rolanduskanaal, het uitwaterings-
kanaal, dat langs de oostzijde van het Zoutmeer loopt, mondt
uit in het noordelijk gedeelte van deze vlakke strook. De kust
wordt hier gevormd door een grindbank.

Langs het dorp is een strandje, dat op sommige plaatsen echter
zeer smal is en dat met een, voor een strand, zeer steile helling in
zee afdaalt. De dieptelijn van 1 M. is dan ook slechts op zeer ge-
ringe afstand van de laagwaterlijn. Nabij het douanekantoor is
een houten steigertje van ongeveer 30 M. lengte, waaraan alleen
roeibooten kunnen aanleggen.

In den westelijken hoek van de zandbank, waarop het dorp is
gebouwd, is deze doorsneden door het westelijk uitwaterings-
kanaal. Een kleine beschermingsdam is hier in de baai uitge-
bouwd.

Langs de „Fort-hill" wordt de kust gevormd door een reeks
korte en lage rotspunten, afgewisseld door kleine baaitjes met
grindoevers. Slechts op enkele plaatsen komen korte glooiingen
voor, overigens is de kust steil. Op een gedeelte van den oever
bevindt zicht een dikke laag wier op het grind. De smalle land-
strook, die het schiereiland „Fort Amsterdam" met de Fort-
heuvel verbindt, heeft slechts een geringe hoogte (1 a 2 M. boven
MZ). Overslaan van water schijnt er echter niet voor te komen.
Ook hier bevindt zich wederom grind, aan de zijde van de Groote
Baai. De breedte is op de smalste plaats slechts 60 M. Op de land-
tong is een lange smalle ondiepe poel.

Het oude „Fort Amsterdam", is gelegen op een ellipsvormig
schiereiland, dat niet meer dan ruim 30 M. boven de zee uitsteekt.
Het is zeer rotsachtig en de kust is steil zonder vooroever of
strand. Verschillende kleine klippen bevinden zich rondom het
schiereiland. Het Fort is seinpost en havenlicht (10 zeemijlen
zichtbaar) en op de verbindingsridge ligt thans het radiostation.
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1. Gezicht op de Groote Baai vanaf den top van den
Naked Boy-heuvel.

2. In ,, Front Street" (het eerste huis links is dat van den gezaghebber.)

3. Gezicht op Fort-Amsterdam vanaf den Noordwesthoek van de
Groote baai.
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4. Gezicht op de stad Philipsburg vanaf de plaats der oude batterij.

5. Point Blanche.
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De Groote Baai biedt goede ankergrond en veilige ligplaats voor
schepen bij alle, behalve Zuidelijke winden. Bij Zuidenwind staat
er veel deining. Deze komt evenwel zelden voor.

Vanaf de Noord-Westhoek tot even ten Noorden van den
Point-Blanche ligt in een regelmatige boog met de holle zijde naar
zee gekeerd een zandrug („The Bar") door de Groote Baai. Daar
deze niet, zooals de rest van de baai, met wier begroeid is, is zij
meestal zeer goed zichtbaar. Op deze „bar" staat 25-35 d.M. wa-
ter. Door twee tonnen wordt een geul aangegeven, die tot 47 d.M.
diepte heeft. Schepen, die dieper dan 12 voet steken, komen niet
over de „bar".

Aan de Noordzijde van de zandbank zijn ankerplaatsen van
meer dan 50 dM. diepte. De deining bij zuidenwind plant zich ook
daar voort, al is het dan niet in zoo hevige mate. Harde zuiden-
winden en „ground-seas" doen op de zandrug een zware branding
ontstaan. Alle verbinding van buitenliggende schepen met den
wal is dan verbroken.

De dieptelijnen hebben alle de holle zijde naar zee gekeerd en
naderen elkaar zeer dicht bij den Point-Blanche. De onderzeesche
oever verloopt dus steil. In de rechte lijn, die de beide uiterste
punten van de baai met elkaar verbindt, komen diepten voor
van meer dan 12 M. onder M.Z.

In de Groote Baai werden in 1918 in 1919 een 4C-tal boringen
verricht om de grondsoorten in de diepere lagen, tot 11 a 12 M.
onder M.Z. te kunnen nagaan. Behalve langs de oostelijke en
westelijke oevers, werden geen vaste harde gesteenten aange-
troffen. Soms werd koraal aangeboord, die met de valboor ge-
makkelijk verbrijzeld kon worden.

De Noord-Oosthoek van de baai wordt sinds eeuwen gebruikt,
tot het lossen van ballast, die daar door lichters gebracht wordt.

Het tot aarde verweerde gesteente van de oostelijke helling
van de Fortberg, wordt door de inwoners „terrace" (tras?) ge-
noemd. Het is een bruine, zanderige klei. Het werd aldaar aange-
troffen vanaf 73 dM. diepte onder M Z.

Op enkele plaatsen nabij het dorp werd de oude landoppervlak-
te aangeboord op diepten varieerende tusschen 95 en lib dM. on-
der middelbare zeestand. Daaronder bevindt zich zand met wat
klei en organische bestanddeelen. Deze grondsoort is niet in zee
gevormd. Boven het laagje zand en veen met veel planten-over-
blijfsels (de oude landoppervlakte) bevindt zich schelpzand. Dit
moet in zeewater bezonken zijn.

Prof. Molengraaff was zoo vriendelijk, mij in-der-tijd, naar aan-
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leiding van een paar hem toegezonden grondmonsters, zijn mee-
ning mede te deelen omtrent de vorming van de Groote Baai.
„De zee", zoo schrijft hij, „stond vroeger (d.i. in plistoceenen
tijd) ten opzichte van het eiland St. Martin lager dan thans. De
Groote Baai en de Zoutpan waren toen een vallei, waarin door
stroomend water grovere en fijnere, min of meer zuivere zanden
werden afgezet". Later toen de zee ten opzichte van het land
hooger begon te staan, werd in dat dal de afwatering minder
snel; de vlakte werd daardoor eenigszins moerassig, de planten-
overblijfsels werden onvolledig geoxydeerd en er ontstond de
dunne laag veenachtig zand, die in de grondboringen „oude
landoppervlakte" werd genoemd. Toen het land nog verder daal-
de, liep die groote vallei onder en werd langzamerhand tot een
baai. In die baai werd het schelpzand afgezet, dat boven de oude
landoppervlakte werd aangeboord. Later werd door den invloed
van den passaat de schoorwal gevormd, waarop Philipsburg is
gebouwd. Prof. Molengraaff vermoedt, dat onder de zandlaag in
de Groote Baai geen harde rotsgesteenten op betrekkelijk geringe
diepten zullen worden aangetroffen, behalve natuurlijk vlak bij
de kusten, waar de berghellingen onder het zand bedolven zijn.
De grondboringen bevestigen deze meening. Harde rots werd op
grooter afstand dan 200 a 300 M. van de kust nergens meer aan-
geboord. Vermoedelijk zit die veel dieper: wel 30 a 50 M. onder
den zeespiegel.
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