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"
UITKOMSTEN VAN MODELONDERZOEKINGEN VAN
VERSCHILLENDE AARD, VERRICHT IN HET
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM TE DELFT
MET BETREKKING TOT UI'.I1WATERINGS· EN
SCHUTSLUIZEN VAN DE ZUIDERZEEWERKEN.
In het derde deel ,,&11 de "Rapporten en Mededeelingen betreffende de
Zuiderzeewerken" is opgenomen het verslag V&l1 de modelproeven, die in
het labor..torium V&l1 Prof. RBRBD<lX te K&rlsruhe zijn uitgevoerd.
Deze 'proeven zijn in twee groepen te verdeelen, namelijk die voor de
uitw..teringeeluizen (.luisproeven) en die voor de toeiltanden op de in &&J1bouw
zijnde &fBIuitdijk (demproeven).
.
Geen V&l1 deze beide onderwerpen zijn door de metingen te K&rlsruhe
voUedig onderzocht. Bij de d&mproeven W&B det niet mogelijk, doord..t ge.
durende het tijdvak, W&&rin zij werden genomen (1922-1925). nog niet
kon worden beBohikt over de voUedige uitkomoten V&l1 het onderzoek V&l1
de 8t&&tBoommj!UÖe·LoBDTZ.
Bij de uitvoering V&l1 de .luizen en V&l1 de dijk deden zich verder nog
verBChillende nadere vragen voor. w....rbij de wenochelijkheid bleek de model·
metingen voort te zetten. De opdr&Chten d....rtoe werden gegeven &&J1 het
nieuwe w..terbouwkundig l..bor..torium te Delft, dat in 1927 in bedrijf werd
genomen.
In deze &flevering zijn de reB11ltaten V&l1 het deel der te Delft verrichte
metingen, welke op .luizen betrekking hebben. opgenomen. Het ligt in de
bedoeling de uitkomoten der demproeven, die nog worden voortgezet. w&nneer
de omBt&ndigheden op het werk d....rtoe .....weiding geven, met de bijbehoorende
berekeningen eu w....memingen nader te publiceeren.
De te K&rIsruhe verrichte .luisproeven hebben geleid tot de V&BteteUing
V&l1 het vermogen V&l1 de .luizen. Zoo..1s in "Rapporten en Mededeelingen
betreffende de Zuiderzeewerken" nO. 3 is vermeld, W&B dit vermogen belangrijk grooter den werd verw&cht, w....moor de mogelijkheid ontetond het
&&ut&! V&l1 de 8luizen te verminderen.
Over het stortebed werden a.lde&r slechte eenige oriënteerende metingen
ged&&n; het onderzoek hiervan is verder te Delft verricht (model 17).
Later werden nog eenige details in een model van een gedeelte van de
sluisgroep gemeten (model 40). Het ging hier in de eerste p1&&te om de vraag,
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in hoeverre het vermogen van de .Iuizen zou worden befnvloed door het
tDeJllI-n van puntdeuren van damwandijzer met een zeer ongelijk oppervlak.
Verder werden in dit model eenige grootheden bepaald (krachten, afvoer·
vermindering) bij de antomatiaohe werking van de deuren in de uitwateringB•
•Iuizen. In hetzelfde model werd nog nagegaan of de deuren hinder kunnen
ondervinden van zand, dat met de .puÎ8troom door de .Iuizen zal worden
gevoerd, en ten .Iotte of de deuren tijdelijk kunnen dienen voor het keeren
van een klein verval van de JJBBelmeerzijde naar de kant van de Waddenzee,
wat tijdeno het opruimen van de .Iuilputten kan voorkomen.

In aanoluiting met de proeven over de .tortebedden der uitwateringo.Iuizen in de afBluiting van de Zuiderzee Î8 een onderzoek verricht voor de
Oootoeveroluie, de uitwateringoBluie van het Balgzandkanaal (model 24).
Gedurende het bedrijf van deze Bluil ontotond een begin van t-lhadiging
van het Btortebed. De proeven hadden het doel de middelen te vinden om
unbreiding van de t-lhadigiug te voorkomen, zonder de .Iuie buiten werking
te Btellen, wat hoogot ongeWllllllCht wao, daar de .Iuie juilt werd gebruikt
om de afgeoloten Wieringermeer vóór het droogmalen zoo ver mogelijk af
te .puien.
Bovendien moeiten de metingen de gegeveno venehaften om een bedieningBvOOrBChrlft voor de .Iuie te kunnen oamenotellen.
Ook voor de IChutBIuizen, die toegang geven tot de Wieringermeerpcider,
zijn modelproeven genomen. Het doel i. daarbij het verwezenlijken van een
.nelle vulling van de IChutkolk, waarbij de ligging van de geBChutte IChepen
niet onruotig mag worden.
Een eente onderzoek ging over de .luiI ten weoten van Medemblik (model.),
terwijl later een model werd gemaakt om de .Iuizen bij Koihom, de Hankeo
en den Oever te beproeven (model 8).
Ten Blotte Î8 in deze bundel nog behandeld een _ie metingen, verricht
voor de vergrooting van de capaciteit van de oyphon onder het Menredekanaal
bij Zeeburg (model 4,2).

De rapporten omtrent de aangegeven proefnemingen, verricht in het
waterbouwkundig laboratorium te Delft, oamengeoteld onder leiding van
Ir. J. TB. TBuss., volgen hierachter.

'••Gravenhage, Juli 1931.

De Di,~ ....·a-aal tlu ~~'"
V. J. P. DE BLOCQ VAN KUFFELER.
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INLEIDING.
Gedu.-de het tijdvak van bij.... vier jaren, waarin het I&boratorium
bstaM, ia een vrij groot aantal onderzoekingen van venohilJende aard
gedaan voor de ZaidlIlneelftlrken. Daarbij behoon ook de ~ing,
waarmede nog YÓÓr de pheele voItooiiiIg het bedrijf -.d aanpvanpn,
namelijk het onderzoek van de echutelulo bij M.edemblik (model <l).
J;Ie metiDpn, in dit ...me model, pechiedden nog op ...... primitieve wij....
Vóór het aur.bn van definitieve regel., moei- en ~ moeit
-..t oadervinding worden oJlll'ldaan _t tijdelijke inriohMnpn. In het
venIag 0"" dMe proef ia deze o~heid duidelijk op '" 1IIflI'ken.
Dit ie ook nog in oterb ma'" het pnJ bij de &Delen metinpn, die op
echutkolkvullinpn betrekking hebben, namelijk die van de eluisen bij de
Hank..., Kolhom en den Oever (model 8). De regeling V&D het peil van het
bovenwater, die tegenwoordig bij derplijke modellen automatiech pechiedt,
moeit met de h&nd pheuren, terwijl de middelen om de echuiven te bewegen
en de uitpoefende krach"'n af te lezen en vaet te leggen tamelijk pbrekkig
waren.

Toch zijn de -wtaten V&D de proeven goed geweNt: de oindodw, uit·
gevoerde eluizen geven, niettegenet&&nde de sneUe vulling, een ruot;g.. ligging
van de pechutte echepen.
Bij de proeven voor de uitwateringooluisen in de ....luitdijk (modellen 17
en <lO) k&D de overeenkomst tueechen model en _rkelijkheid nog niet worden

""lI"l!a&I1, omdat deze kunot_rken eent na de voltooiing V&D de afsluitdijk
in ll"bruik worden genomen.
Het wed< \'OOr het nonebed van de Ooetoevenluie d_"'ll"n leverde
een ...... belangrijke OOIltr6le op de juiotheid VaD de mode\me$ingen. De
verdiepÏDll"D, die in het model ontBtoIlden, kwamen namelijk nauwkeurig
0 _ met die bij de w\!rblijke eluIa _ren 0Pll'"pei\d en die de aanleiding
voor het ond...-k hadden ll"ll"'nIIl.
Het laatete nnlag van deze eerie heeft betnlId<ing op een meting (ver·
grooting van het ftrmogen van de syphon '" hburg, model ü), die ll"heel
anders verliep dan men zich had voorgeeteld. In het model bleek namelijk,
dat het vermogen wordt bepuJd door de neiging van de toldeuren om zioh
ll"dunmde het lIt.roomen gedeel"'lijk '" olui"'n. De eigen....tige vorm van
de afvoerkromme, die aan het knnotwerk .... pmeten, -.d hierdoor ver·
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klaard, terwijl teveos bleek, dat door deIIIl eigeoschap de verbetering op
veeI gemakkelijker wijze kon worden verkftll80 dan door het wijeigen van
de vorm van in· IlO ultVee van de ziobn, lOOIlIa .... voorzien.
De afmetingen en andere grootheden, die in de ~ worden genoemd,
hebben in de ftll'll betnkklng op de werkelijkheid. Alleen in oommige
gevaIIen worden de mat- van model en van werkelijkheid beide cPl!"8"
,
de _ _ sijn dan aangeduid met kIeioe Iett.en, de Iaat.ete """ boofdl..h .
ZooaIa bekend ia, wordt het verband tuaooben de mode1groothedeo IlO
die van de werkelijkheid bepuJd door de mode1lohaal 1 : k. Om de in bet
model gemet.eo .......ten over te brengen to4 de werkelijkheid, moeten ...
met een maoht van bet verhoudioglgetal k worden vermeolgvuIdigd.
De beIaogrijbte facWnm zijn de volgeode (zie ook Rapporten, eos. n°. 3,
h1adlI. 11):

VenooeUIog, verhang, IIOOl'telijk gewicht . . . • . . . • . . • • . k D
Tijd, Vlll'ID6lliog. • • • • • • • • • . • • '. • • • • • • . . • • k l
Lengtematen, .oelheidahoogte, druk per 6llDheid van oppervlak,

ma.teriaallponnjng. . . . . .
Afvoer per eenheid van breedte . •
Oppervlakte, dtr....profiel . . . • .
Afvoer (traterhoeveelheid per seconde)
Inhoud, gewieht, kraeht . • . .' • . •
Moment . . . • • • . . . . . . . .

.,

k'
k'

De metingen zijn alle uitgevoerd door jonge civiel.ingenieun, die na
huo afetudeeren Iaoger of korter tijd in het laboratorium werkaaam sijn of
_ , namelijk de In. Mr. W. N. DnoollB, J. L. KLuw, A. E. J. Nu IlO
A. J. TAl( WAIAt.VlIII'. Zij hebben allen gewerkt met IlOthonei""",e, gepaard
aan de BI'IIlItige wil om 6M goed reeultaat te bereiken. De hedrijfeiogeDie
van het laboratorium, Jr. N. A. TAl( no lUlmIL, heeft de oooclige hulp
verleeod, niet aIIeeo bij de metingen, doch ook bij de vervaardiging van
de modelleo, die ll'*'hiedde door peraoneeI van bet laboratorium, tl'&&fVan
de ...odebnaken W. TAl( J)annnr·o en M. ZuoYD in het bijsooder kunnen
........ genoemd.
U. aal oaa_lijb noocIig zijn te vermelden, dM door mijn ooIIeg.'.
van de Zuids_waun, die ale opdrachtge'l'&'ll fungeerden, ~ met
groote wehrlImiheid, ia 8"""f8d voor de oooclige ll"ll"Ytull. De nauwe

_en-

werking met de uitvoerende ingeuieurs is vooral van belang, doordat hierdoor
wordt vermeden het aanbevelen van constructies, die, uit hydraulisch oogpunt
bezien, mi.Mchien goed zijn, maar bij de uitvoering moeilijkheden zouden
opleveren. Het contact met de mannen van de practijk kan door een ....ater·
bou....kundig laboratorium moeilijk worden ovenchat.
Bij het maken van de verslagen is gebruik gemaakt van de zg. apellingTDPsTJu., waardoor, zoowel bij het echrijven als bij het oorrigeeren, een
belangrijke tijdsbesparing is verkregen.
Delft, Juli 1931.
J. Tu. THlJSSE,

Diredeur "".. liet Walerl>ouwl:undig LabomIori..m
"".. de TecJ...McAe Hooguc1Iool,
Eerolaa..wezend-I"9"..ielU' bij de ZUide...........u...
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AANLEIDING TOT EN illTKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK.
1. ()pdrodJt ... vitroerift9.

De eerste modelmetingen voor de uitwateringssluizen tU88Chen het IJ_Imeer en de Waddenzee zijn reeds in 1922 geschied in het Fluasbaulaboratorium der Technischen HochechuIe te Karlsruhe. Het door de leider van dat
laboratorium, Prof. RZHJlQ<JI<, uitgebrachte verslag van deze en andere metingen ia gepubli.-rd in de Rapporten en Mededeeliugen betreffende de Zuiderzeewerken n°. 3: W~rbauliche Modellversuche.
De metingen te Karlaruhe hadden grootendeels betrekking op het vermogen van de sluizen, w....rdoor na afloop van de proeven de benoodigde afmetingen konden worden vastgesteld. Over de ontgronding werd alleen een
orMlnteerend onderzoek verricht, dat tot _uItaat had de zekerheid, dat een
zeer goed atortebed noodzakelijk zou zijn om de verdieping tegen het kunstwerk binnen toelaatbare grenzen te houden.
De bouw van de sluizen kon nu beginnen; voor de aansluitende stortebedden en ontvangbedden werd een definitief ontwerp eerst noodig, nadat
die bouw een eindweega was gevorderd. In December 1928 werd aan het inmiddels opgerichte waterbouwkundig laboratorium te Delft opgedragen de
juiate vorm Van stortebed en ontvangbed te bepalen.
T,evena werd de vraá gesteld welk vermogen de sluizen bezitten voor het
stroomen in de omgekeerde richting, dUB inlaten van water uit de Waddenzee
in het IJ...lmeer.
In October 1930 volgde een nieuwe opdracht. Ditmaal moest worden nagegaan de invloed, die het vermogen en de ontgronding zouden ondervinden
van wijziging van de sluizen begrenzende g..,ndwerken. Deze wijziging
zou bestaan uit: vergroÓten van de plate&ux tU88Chen de sluiagroepen en uitbouwen van de leidam tU88Chen de apuigeuI en de aoheepvaartweg.
De eerste opdracht werd uitgevoerd ....n een model, dat kort na nieuwjaar 1929 werd vervaardigd (model 1929). De metingen geaohiedden in Februari tot en met Mei 1929. Voor het tweede onderzoek werd in November
1930 een, grootendeels nieuw, model gebouwd, w....rin van December 1930
tot half Januari 1931 werd gemeten (model 1931).
Het onderzoek van model 1929 stond onder leiding van den ingenieur
Kr. W. N. DurGmo, dat in het model 1931 werd verricht door den ingenieur
J. L. Kuur.
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De bereikte resultaten kunnen als volgt worden B&IIIengevat:
a. De ontgronding aan de zijde van de Waddenzee bn worden voorkomen
door een horizontaal stortebed, lang 18 m, voorzien van voorui_kende
hoeken en begrensd door een rechthoekige drempel. De aansluitende
deelen van de teen van de taludkegels ter weerszijden van de sluJsgroepen
moeten tot 7,50 m - N.A.P. worden doorgetrokken (par. 16).
b. Om hinderlijke ve)."dieping van de bodem aan de zijde van het IJ_Jmeer
te voorkomen, is een diep gelegen ontvangbed noodig, lang ongeveer
40 m en aan beide zijden aansluitend aan verdedigde taludkegela (paJ;. 18
en 19).
c. Het vermogen bij inlaten van water is ongeveer 10 peroent kleiner dan
bij werking met de normale stroomrichting (spuien) (par. 20). Contröleproeven geven voor het vermogen bij spuien ongeveer het gemiddelde
tussohen de grenzen, die na de metingen te Karlarube waren opgesteld
(par. IS en 17).
d. Gevaarlijke ontgronding bij inlaten wordt op voldoende wijze verbinderd
door de voor het spuien ontworpen stortebedden en ontvangbedden.
Speciale voorzieningen voor dit zelden voorkomende geval behoeven dus
niet te worden getroffen (par. 21).
e. Uitbreiding van de slnisplateaux vermindert het vermogen zeer weinig
(par. 27), maar heeft aantasting van de teen van die plateau>: aan de
Waddenzeezijde ten gevolge (par. 28). De ontvangbedden zouden sterk
moeten worden vergroot (par. 29).
J. Stroomen met een deel van de openingen van een sluizengroep veroorzaakt
gevaarlijke ontgronding vóór het stortebed (par. 30--31).
g. De pJaateen van de sluizen, die het zwaarst worden aangevallen, zijn
de aansluitingen van de leidam tussohen scheepvaartweg en spuigeul
tegen de' eerste sluJsgroep, vooral bij de sluizen op het Kornwerderzs.nd
(par. 21>-29).
h. Het feit, dat bij de sluizen menging van zoet en zout water zal voorkomen,
wat in het model niet het geval is, kan geen groote verschiJJen tussohen
model en werkelijkheid veroorzaken (Slotopmerking).

n.

INRICHTING VAN DE'METINGEN AAN HET MODEL 1929.

3. Het model.
Van de uitwateringssluizen bij den Oever is een model gemaakt op

M 1'1. ModeJ en metingen
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1
100 der ware grootte, in dier voege, dat het geheele sluizencomplex is door·

gesneden volgens de 1engte·symmetrie-88. De linker (suidwestelijke) helft
is in model gebl'8<lht, waarbij op de plaats van de genoemde symmetrie-as
in het model een 1ange spiegelruit is gepJa.atst.
Het sluisenoompJex bij den Oever beet&&t uit 3 sluisengroepen, bevattende
elk 5 sluisen V&n 12 m breedte. In het,model is dUB de gluen ruit gezet in
de 88 V&n de middelste sluis V&n de middelste groep. De ruit vergema.kkelijkt
het waarnemen V&n de stroomen in desa sluis en brengt wegens sijn pJa.atsing
in de 88 V&n het heele oomplex geen ver&nderïng in de waterbeweging, d4&r
zij geen noemenswaardige wrijving veroorsaakt.
1
Als modelsoh&&l is gekozen 100' zoowel in lengte, breedte als diepte. Op

deze BCh&&! p&8t het model goed in de beschikbare ruimte; de benoodigde
waterhoeveelheid per eeoonde in het model is niet te groot; de waarde der
oonstante V&n Reynolds

(R ~

V~d)

is hoog genoeg om de, in het model

optredende stroomen gelijkvormig aan die uit de werkelijkheid te maken.
Het model is opgetrokken tot eenige centimetsrs boven de hoogste water.
stand. De overbruggingen der sluizen, die geen invloed op de waterbeweging
uitoefenen, zijn weggelaten. .
De sluizen zelf zijn uit p&raffuie vervaardigd. Deze grondstof onderscheidt
zioh van hout, o. a. door zijn' vormbestendigheid bij de aanraking met water.
Hij leent zioh bij uitstek tot het aanbrengen 'V&n sponningen en drempels,
die in overeenstemming met de werkelijkheid sijn gemaakt op % mm nauw·
keurig.
Het stortebed, dat telkens moet worden' verbouwd, is gemaakt V&n gips,
de drempel hierop van hout.
Het verdere model (gedeelte IJll8elmeer, gedeelte Waddenzee, plateau
tU880hen de sluisgroepen met taluds en aansluitende grondwerken aan de
suidweotzijde) is V&n beton opgetrokken.
Als bewegelijk bodAlDmateri&&! benedenstrooms V&n het stortebed zijn
puimsteenkorrels gebezigd. Desa puimsteenkorrels komen reeds bij kleine
snelheden, in de buurt van 10 om per eeoonde, in beweging, zoodat zij in
het model, waar de snelheden het tiende deel sijn van die in de werkelijkheid,
wat minder bewegelijk zijn dan het _sod in de werkelijkheid is. Een
oolkd~ overeenstemming' is dUB niet aanwezig, waarop bij de interpretatie
van de modelmetingen moet worden gelet.
2
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De ....aterhoeveelheden per tij~nheid ....orden gemeten in een der tot
de vaste inventaris van het laboratorium behoorende meetinrichtingen
(meetetu.... met 80herpe horizontale kruin). ....aarmede een nan....keurigheid
tot binnen I peroent ....ordt bereikt.
De beneden....aterstand in het model ....ordt geregeld ~oor een uit1aatk1<lp.
De ....aterstanden worden ....aargenomen tot in tienden van mm (in ....erkelijk.
heid cm) aan peiJnaalden, die oPll""teld zijn:
in bet IJMe1m_ 150 cm (UlO m) bov6ll8trooma van de pijlerkoppen;
in de Waddenzee ruim 700 cm (700 m) benedeD.ltrooma van de lee,"",""
gerichte uiteinden der pijlers.
Het gehoole model beillaat een oppervlakte van ongeveer 250 bij 1500 cm.
Het is gebouwd in Januari en de eerste helft van Februari 1929.
Fig. I geeft een 80hetamatig overzicht ~ van in plattegrond.
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Fig. 2 is een foto. tijdens het .puien genomen, gezien van de Waddenzee
naar het IJ_Jmeer. De glazen ....and. die het model aan de oone zijde begrenat,
is linka te zien. De peiJnaald geeft het peil van het IJ88600- aan.

4.

Volgorde tkr modtlmeti....

Allereerst zijn eeuige oapaciteitametingen bij opuien verricht (par. 6).
Het doel hiervan ....as om aanB1uiting te verkrijgen bij de afvoermetingen
aan het model in het "FJu.oabaulaboratorium" te KarJaruhe (Rapporten. enz.
n·. 3).
VervOJgeIlll is de ontgronding bepaald. die door de apuiatroom kan optreden
bij verschUJende stortebedoonatrnctiea. Daarbij zijn achtereenvo1gellll nagegaan
de vorm en afmetingen van de drempel. die het stortebed afaJuit. de lengte
van het stortebed en de hoogteligging daarvan (par. ~11). Een aantal
detail. is hierna nog nagegaan (par. 12-16).
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De definitief gekozen construotie is nitvoerig beproefd, ook w..t de
capaciteit betreft (par. 16 en 17).
Het nn volgende onderzoek ll&&I' de noodzakelijke ..fmetingen v..n het
ontvangbed aan de IJ886lmeerzijde is geschied door het meten van de llJlfllheid
van het ll&&I' de sluizen stroomende water op verschillende ponten (par. 18
en 19).
Ten slotte is de capaciteit van de sluizen onderzocht bij de tegengestelde
richting van doontrooming, dm bij inlaten van w..ter uit de Waddenzee
in het IJ886lmeer (par. 20 en '21).
Hiermede was bet eerst opgedragen onderzoek afgeloopen.
Later, in 1931, zijn de metingen gedaan omtrent de invloed van de vorm
van de plateaox tusschen de sloisgroepen op de ..fvoer (par. 22-29).

5. Voorloopige

~illgeft

bij

spil.....

Begonnen is met het meten van de w..terafvoer bij verschillende w..ter·
standen in het model zonder stortebed, om de 1'68oltaten te vergelijken met
metingen in modellen van dezelfde uitw..teringssluizen in bet l..boratorium
van Prof. RIIBBOOII: te Kar1srohe gedaan.
Telkens, wanneer een bepaalde w..terhoeveelheid Q in de mootgoot is
ingesteld. worden boven- ell- benooenw..terstand ..fgelezen. Bij onver..nderde Q,
m..ar met een gewijzigde stand van de uit1a&tklep, wordt de hoogte v..n de
w..terspiegels wederom bepa..ld en, door dit bij een ....nt..l standen v..n de
nitl....tklep tè herh..len. verkrijgt men een serie boven· en benedenw..terstanden,
die. voor de ingeetelde w..terhoeveelheid, paarsgewijs bij elkander behooren.
In een diagram, w....rin op de coördina..t&886n de boven· en benedenw..terstanden zijn uitgezet. wordt elk paar dcor een pont voorgesteld. De
verbindingslijn van dergelijke ponten kan worden aangeduid als Q-kromme.
In het diagram kunnen meer van deze krommen worden geteekend, die
ieder gelden voor een bepaalde afvoer.
Bij deze voorloopige capaciteitebepaling is gemeten met een viertal
w....rden van de ..fvoer Q. zoodat ook vier Q-krommen kunnen worden
geteekend.
De 1'68oltaten zijn weergegeven in fig. 3 en in tabel I, waarin tevens zijn
opgenomen de berekende .......rden van ,. uit de afvoerformole
Q

=

pF

V2gz.

De peilen in fig. 3 geven de gemeten w..terstanden ....n. niet de energiehoogten. De ,.·waarden van t..bel I dearentegen zijn berekend uit de energie·
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veraohillen, die de grootte hebben van enkele percenten van het geheele
verval bij de e1uis.
De gevonden waarden van p moeten nu worden vergeleken met de te
Karleruhe bepaalde. In het venliag van de metingen te Karleruhe (Rapporten,
enz. n°. 3) zijn de uitkomsten opgegeven voor de twee aannam"" in
het benedenwater, namelijk de levende kracht van het langa de peil..haal ..Waddenzee" Btroomende water wordt volledig in drukhoogte
omgezet of deze energie gaat geheel verloren. Voor het eerste geval is de
formule (43) (bladz. (6) opgesteld, voor het andere geldt de formule (46)
(bladz. (9).
Door een andere inrichting van het model is het verachil in vermogen
bij de twee onderetellingen te Karleruhe veel grooter dan bij de nu heeproken
metingen. De daarbij behoorende waarden van p liggen ongeveer midden
tU88Chen de .,hoogen en "lage" waarde van Karlsruhe, die eveneens in tabel 1
zijn opgenomen en die zich onderling ongeveer verhouden als 3 tot 2. Dit
komt er op neer, dat bijna de helft van de beachikbare kinetische energie
in druk en de andere helft in warmte wordt omgezet, wat een plauaibele
uitkomst is.
De twee belangrijkste verachillen tU88Chen de beide modellen zijn de
grootere afstand tU88Chen benedenpeilachaal en sluis en de kleinere pijlerlengte
in het model te Delft. Het eerste zou een 1 11. 2 percent kleinere p moeten
veroorzaken, maar door een pijlerlengte van 50 in plaats van 56 m wordt
dit verachil weer vrijwel ongedaan gemaakt. Uit de op bladz. 13 van
Rapporten, enz. nO. 3 gegeven verhoudingen valt een verschil van rond
1 percent ten gunste van de pijler van 50 m l'f te leiden.
De gevolgtrekking uit de vergelijking kan deze zijn, dat de metingen
in de modellen behoorlijk met elkander overeenstemmen. Het vermogen
van de sluizen is volgens de metingen in Delft vrijwel gelijk aan dat waarop
bij de berekeningen over bet peil in het IJ-weer is gerekend.

m.
6.

HET STORTEBED.

Opzd mlO iel ondenoeJ: mlO iel 1IIoIVhed.

Het uit de sluis tredende water is in hooge mate turbulent. Daardoor
wordt reeda bij een betrekkelijk klein verval het zand, waaruit de onTerdedigde
zeebodem. heetaat, in beweging gebracht, waardoor plaatselijk verdieping

•
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ontstaat. Door een goede keus V&l1 het stortebed moet worden bereikt, dat
de verdiepingen zich niet onmiddelliik tegen het kunstwerk vormen, zoodat
gevaar voor ontgronding wordt vermeden.
Door de mMingen te Karlsruhe ...... reeds vastgesteld, dat een goede
toestand slechte kan worden verkregen, "'&nneer het stortebed is afgeeloten
met een drempel. Ia dit niet het geval, dan kan, zelfs bij de zeer groote lengte
V&l1 het stortebed van 70 m, ontgronding daarvan optreden (Rapporten, enz.
n°. 3, Dritter Teil, 6).
Behalve de vorm en afmetingen V&l1 de drempel zijn ook breedte en hoogte.
ligging van het etortebed zelf veranderlijk. Hierdoor zijn zooveel oombinatiee
mogelijk, dat het ondoenlijk is, ze alle te beproeven. Eerst is de gunstigate
drempel gezooht, daarna kwam het stortebed zelf aan de beurt. Toch is op
deze wijze een groot aantal vormen onderzocht.
. Telkens '\&dat een V&l1 die vormen in het model ...... ingebou...d, werd
het model voorzichtig met water gevuld en daarna de bodem benedenstrooms
van de sluizen onder profiel gebracht. Daartoe worden de puimateenkorrelB,
die de zeebodem voorstellen, over een oppervlakte van ongeveer 2,5 bij 2,5 m
(in werkelijkheid 2ro X 2ro m) vlak gestreken. Bij dit vlak strijken wordt
er voor gezorgd, dat de puimsteenkorrels bij het stortebed op gelijke
hoogte als de drempel komen te liggen, terwijl de bodem over een afstand
V&l1 2ro cm (250 m) geleidelijk afdaalt tot een peil van 7 m N.A.P.
Uitkolkingen over de volÎe afstand van 250 m zijn in het model nooit
"'aargenomen.
Vervolgens wordt de vereiBcbte ...aterhoeveelbeid nau...keurig ingesteld.
In den regel ...... dit 184, mi per seoonde voor elke sluisopening, dus 1380 mi
per seoonde (in het model 13,8 liter per seoonde) voor de 7% opening, die
door het model ...ordt voorgesteld. De waterstanden komen overeen met een
boven...aterstand V&l1 N.A.P. (IJ_lmeer) en een neden...atentand V&l1
2,25 m - N.A.P. (Waddenzee). De gekozen benedenwatentand is de laagste,
die zal kunnen voorkomen, en een binnen...aterstand V&l1 N.A.P. de hoogste,
die men tegelijkertijd redelijkerwijs kan verwachten. Bij deze beneden...ater·
et&nd is de capaciteit der sluizen gelijk aan de bij de bovenwatentend beo
hoorende maximum afvoer.
Met deze ongunstige ...atentanden is voortdurend gewerkt om zoo diep
mogelijke ontgrondingen te verkrijgen en daardoor de venchillen tU880hen
de onderzochte construoties zoo sterk mogelijk te doe~ spreken.
De ...atentroom van 13,8 liter per seconde wordt bij elke proef onderhouden

I
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bodem der sluisopeningen 4,65 m - N.A.P.,
drempels in de 8luisopeningen 4,50 m en 4,40 m -

N.A.P.

Bij de &&DgeDomen hoogteligging van het 8tortebed op 11,50 m - N.A.P.
kan dus geëxperimenteerd worden met een drempel op het 8tortebed' hoog 1 m,
zonder dat deze boven de hoogste drempel in de 8luisopeningen uitoteekt,
waardoor kans zou ontot&&n op vermindering van het vermogen van de
sluizen (fig. 4).

.,"

VOOR LOOPIG. ,sTORTEBE.D
aCKAAf., '12000

Fig. 4.

Opgemerkt dient nog te worden, dat het ....nwenden van "chica.nes"
(d. z. op het 8tortvl&k &&Dgebrachte hin~) in het onderhavige geval
niet wenschelijk wordt geoordeeld. De houdbaarheid van deze oonatruotie·
deelen bij zware ijsgang op zee wordt in twijfel getrokken, terwijl ook deze
ooDltructie kans oplevert op verkleining van de afvoer, vooral bij de geringe
vervallen, w&&rmooe de sluizen gewoonlijk moeten werken.
9.

Vorm ... a{mding... va.. de drempel.

Op het 8tortebed van de voorloopige afmetingen, zooals deze in de vorige
par&gr8.&f zijn aangegeven, zijn achtereenvolgeos aangebracht drempels van
rechthoekige en driehoekige doormede en een tanddrempeI volgens RBJIBO<lIt
(fig. 11). Bovendien is een proef gedaan zonder drempel.
De uitkomst is, dat in het onderhavige geval de rechthoekige drempel (1)
en de getande drempel (4) de beate resultaten opleveren. Stroomafwaarto
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v..n de drempel vormt zich een bodemneer met horizontale 0.8, die het
bewegelijke bodemm..teriaal naar de drempel toevoert. Het vet8ChijD8e1 kan
door de glo.8w..nd, die in de 0.8 v..n de middelste sIuisopening is ....ngebracht,
duidelijk worden waargenomen.
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W....r de getande drempel in dit gev..l geen voordeelen biedt boven de
zooveel eenvoudiger rechthoekige drempel, is op deze l....tete de keuze bepaald.
De fig. 6 tot en met 10 geven de uiteohuring v..n de bodem bij de ver·
achillende drempelvormen en bij het gev..l zonder drempel. De proeven zijn
genomen onder overigell8 gelijke oIll8t&ndigheden (lJ....lmeer N.A.P., Wadden·
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Fig. 10.

zee 2,25 - N.A.P.• afvoer 184 mS per eeconde per opening, 8puien gedurende
15 uur).
De 8terkere ontgronding in het genl zonder drempel valt dadelijk op.
De diepste kuil voor het midden van de 81uizengroep 8trekt zioh over zeer
groote lengte uit en bereikt een groot8te diepte van 14.50 In - N.A.P. op
een afstand van 30 m van het 8tortebed. Opvallend is; dat vlak tegen het
8tortebed aan; in het midden. de ontgronding vrijwel nihil is, zelfs in dit
ongunstige geval. Des te sprekender zijn de uitkolkingen aan de zijkanten
tot een diepte van 14.00.m - N.A.P. vlak tegen het 8tortebed. Zij zijn een
gevolg van neeren naast de hoofdstroom. Op dit versohijnsel wordt her·
haaldelijk teruggekomen.
Als m....tgevend voor de kws.liteit van een constructie zijn daarom aangehouden niet de ontgronding in het midden vlak tegen het 8tortebed, die
bij geen der construoties gev.....lijk is, m....r wel de uitkolking ....n de zijkanten
tegen het stortebed, die zooveel dieper g....t. en de diepste kuil in zee ver
van het 8tortebed af en de afstand daarvan tot het 8tortebed.
In de tabel der ontgrondingen (tabel 2. bladB. 25). zijn onder de letters B,
C, A en a respectievelijk deze waarden voor de onderzochte oon8truoties elk
afzonderlijk vermeld. De bijbehoorende fig. 16 geeft voorliohting.

10. Lengte van 1ld 8tortebeà.
Met de gekozen rechthoekige drempel is een serie waarnemingen gedaan
om de gunstigste lengte (gemeten in de riohting van de sluisaB) van het
stortebed te bepalen. Aohtereenvolgens is gewerkt met een stortebedlengte
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van 6, 12, 18, 24 en 30 m. Het oppervlak van het stortebed is daarbij .-l8
op het niveau van 5,50 m - N.A.P. gehouden.
De resultaten zijn verzameld in tabel 2 (bladz. 25). Zooals te verwachten
was, neemt de diepte van de gevormde kolkeu af, naarmate het stortebed
langer wordt gekozen. De verbetering is het grootst bÜ de korte stortebedden:
verlenging van 6 op 12 m reduoeert de diepten onder het peil van het stortebed
(5,50 m - N.A.P.) ongeveer in reden van drie tot twee; een verdere verlenging
tot 18 m heeft wederom een verbetering van eenige tienta1len peroenten
ten gevolge.
Daarna is van verdere vermindering van de nitkolking weinig te bespeuren, zoodat de gunstigste lengte van het stortebed ongeveer 18 m blükt
te bedragen.
De voorloopig op grond van de vorm van de waterstraal gekozen lengte
van 18 m is dU8 inderdaad goed geweest en is voor het verdere onderzoek
aangehouden.
Opmerkelük is het weer, dat bÜ het midden van de drempel de aansInitende
zeebodem steeds op het peil van 6,00 tot 6,80 m - N.A.P. ligt. Blükbasr
treedt een evenwichtst0e8t&nd op, waarbÜ het materiaal voortdurend in
beweging is, maar het verlies wordt gecompell8OOrd door toevoer met een
onderstroom, die naar deze plek toe is gericht. Blükbasr is dit evenwicht
onafhankelük van de lengte van het stortebed.
Il. Hoogteligging ..... liet 1IorWltd.

De maat van 5,50 m onder N.A.P. voor het stortebed kan niet veel worden
verldeind. Het oppervlak ligt dan slechts 50 cm onder de aanslnitende sluis·
vloer en bÜ een hoogere ligging zou al spoedig kans gaan ontstaan op vermindering van de afvoer, vooral bÜ matige vervallen, door de aanweEigheid
van stortebed en drempel. In verband hiermede is een hooger liggend stortebed
niet onderzocht.
Wel zijn metingen gedaan met eeu stortebed, dat een meter lager ligt,
namelük op 6,50 m onder N.A.P. Men zou kunnen verwachten, dat in dit
geval meer rnimte beschikbaar is voor het uitwoeIen van het water, zoodat
dit rnstiger stroomend het stortebed verlaat en dan minder bodemmateriaal
verplaatst.
Dit diepere stortebed levert echter geen voordeelen op. De ontgronding
wordt er niet door verminderd en een gunstige invloed op het vermogen kan
door de capaciteitametingen niet worden aangetoond.

,
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Het pen van 5,50 m - N.A.P., waarvoor de ontgraving en bemaling
bij de uitvoering zeer veel minder koetbaar zijn, is daarom ....ngeh~uden.
12.

Aa.. de :>:ijkanten _l&oogde drempel.

Om de ontgronding aan weerllZijden van de hoofdstroom te verminderen,
is een drempel toegepast, die aan de zijkanten hooger is dan in het midden.
Het doel van deze constructie is het belemmeren van de ontwikkeling van
de neeren tusschen hoofdstroom en vleugelmuren, die de oorzaak zijn van

de verdiepingen.
Daartoe is de hoogte van de drempel aan de zijkanten gebracht op 150 cm,
zoodat het bovenvlak op 4,00 m - N.A.P. komt te liggen. Het middengedeelte daarentegen, w....r de aantasting van de bodem veel minder is, is
lager gehouden dan vroeger, namelijk 50 om (bovenvlak dUB op 5,00 m N.A.P.) (fig. U).
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Deze .construotie heeft inderdaad eeuige verbetering ten gevolge (tabel 2).
De toeetand ligt nu in tusschen die, welke bij een stortebedlengte van 24 en
30 m optreden. De verbetering, die door deze drempel wordt verkregen,
komt dWl overeen met die door een verlenging van het Btortebed van om·
streeks 10 m.
Afvoermetingen geven geen verandering van het vermogen der s1ui·
zen &aD.
De overgang tusschen het lage en het hooge deel van de drempel Btond
hij de eerste metingen onder 1 op 3. Later is deze overgang geleidelijker
gemaakt, namelijk 1 op 16, zoodanig, dat het lage deel juist reikt van het
hart van de tweede tot dat van de vierde opening. Verder is, om construo·
tieve redenen, de drempel bij de taluds rechthoekig omgezet tot tegen de
vleugelmuren (fig. 12). Door deze wijzigingen wordt de toestand nog iete

•
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gunstiger. De _ijleN van tabel 2 hebben op deze laatstgenoemde drempel.
vorm betrekking.
13. 8/orVbtil aa.. tk oljka,.,.,. _k1Igd.

Om de uitkoJking

de zijkanten nog meer te reduoeeren, is gebruik
gemaakt van de bij de proeV'lJl opgedane ervaring (par. 10), dat een langer
8tortebed 8pooiaal aan de kanten een gun8tiger uitwerking heeft. Het 8tortebed,
lang 18 m, is daarom aan de zijkanten ""dengd tot 30 m (fig. 13).
&aD
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Fig. 13.

De resultaten zijn wederom gunstig. Vooral wanneer op dit 8tcrtebed
de &aD de zijkanten verhoogde drempel wordt toegepast, wordt de ontgronding
door de laterale neeren eenigBzino verminderd (tabel 2).
14.

8~

met a/gucA..ófttk 11001:....

Ondanks al deze verbeteringen blijven de hoeken van het 8tcrtebed de
zwakke plekken yan de constructie. In deze hoeken is nog 8teeds een duidelijke
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ontgronding aanwezig, die een diepte heeft van ruim 2 tot 3 m onder de boven·
kant van de drempel. Deze ontgronding staat in verband met de stroom
in de zijdeiingsche neeren, die hier plaatselijk langs de voorkant loopt en
daardoor materiaal evenwijdig aan de drempel naar het midden verplaatst.
De stippellijnen in fig. 13, die volgens de stroomlijnen loopen, demonstreeren
deze gang van zaken. Deze materiaalaanvoer is in het midden niet noodzakelijk,
omdat de bodemstroom, die hier van de Waddenzee recht naar de sluizen
is gericht (bodemneer), voldoende hoeveelheden meebrengt,
Het is dUB gewenscht, de vorm van het stortebed zoodanig te kiezen, dat
de voorkant nergens evenwijdig aan de stroomdraden is. Dit kan bijna geheel
worden bereikt door de uiterste hoeken af te schuinen. Er ontstaat dan een
uitstekend,e punt (fig. 14) tegenover het midden van de zijneeren en de
stroomlijnèn kruisen nu overal de begrenzing van het stortebed~ Buiten de
uitstekende punt loopen zij tegen het stortebed op, aan de biunenzijde is

_.
'00'
6T"<mttaeO MeT

""RLO<_ ZUo<"MTI" Cun)
eN

TEau~",e.TROKr,KUi

DREf"lPl.l

~

IN PI"

UfTf.INOf:n.

tt

,)(WAAL. l..aooo.

Fig.

I'.

de stroom van het stortebed naar het onverdedigde Iîodemgedeelte gericht.
Geen van beide gevallen is gevaarlijk: in het eerste geval zorgt de stroom
zelf voor aanvoer van zand, in het tweede geschiedt dit door de bodemneer,
die steeds na het paeseeren van de drempel optreedt.
Zooa.ls op grond van de voorafgaande redeneering kon worden verwacht,
is weder een verbetering verkregen (tabel 2). Van een duidelijk ontwikkelde
. ontgronding tegen het stortebed is geen sprake meer; er ontstaat nu ook

hier een evenwicht tU88Chen aan- en afgevoerd bode,;"materiaal bij een
3
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hoogte van 6,5 m onder N.A.P., die geheel zonder be&waa.r kan worden toe.
ge1aten.
15. &grouifl{/

lllJ"

de talwll:egtl.t

00..

de

~de.

Behalve de voorkant van het 8tortebed kan ook de onderzijde van de
tBlodkegelB ter weerszijden door ontgronding worden aangetast. Oorspronkelijk
waren in het model die kegeIB, van oementmortel vervaardigd, doorgetrokken
tot de vaste bodem van het model, die op' 15 monder N.A.P. lag. Er was
dos ondersteld, dat de taluds, die door hon' bek1eeding met een steenglooüng
onaantastbaar zijn voor -het etroomende water, tot een zoodanige diepte zijn
verlengd, dat de teen Eich steeds onder de daar ter plaatse voorkomende
kolk bevindt.
Al 8poedig . - de vraag, tot hoever men met de tBlods m~ gaan. Om
dit te onderzoeken werden ze eerst afgesneden door vertioale vlakkeo (in
werkelijkheid damwanden), evenwijdig aan de 8loisas en op 50 m afstand
ter weerszijden daarvan. Deze begrenzing iB op fig. 14 aangegeven.
Het bleek echter, dat de taluds nu te kort waren. In de hoeken bij P
(fig. 14) komt in sommige gevallen eenige ontgronding voor, die maakt,
dat de vaste stand van de 8telle tBludkegelB in vrij groote mate afhankelijk
iB van de diohtheid van de damwanden, wat ongewell8Oht iB.
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Na eenig probeeren bleek, dat het noodig is met de bekleede talude te
gaan tot het peil van 7,50 m - N.A.P. Wordt de teen op dit niveau gemaakt,
dan treedt daarvoor geen ontgronding meer op.
.
Bij de zoodoende verkregen vorm van stortebed met aangrenzende
oOllBtruotiedeelen, weergegeven in fig. 15, treedt geen .enkele gevaarlijke
ontgronding meet op, zoodat hij in aanmerking komt voor uitvoering. De
oollBtruotie moet daarvoor eerst nog worden beproefd bij andere oombinati...
van waterstanden.
Tabel 2 geeft een overzioht van de gemeten ontgrondingén bij de b...proken
ool1Btruoti.... Behalve deze zijn nog verscheidene a:ndere vormen van het
stortebed o. s. onderzocht, bijvoorbeeld verschillende hoogten van de drempel
bij laaggelegen stortebed. Deze vormen gaven echter geen verbetering ten
opziohte van hun vQ?rgangers en zijn daarom in dit verslag weggelaten.
16. Volledige beproet1ing ...... de aanbet>oltn ~iB.
Zooa1fl reeds meermalen is gezegd, hebben de tot nog toe genoemde on .
grondingen betrekking op waterstanden van N.A.P. in het IJ88elmeer en

TABEL 3.
. OnJ9ronding bij de aanbet>oltn
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2,25 m - N.A.P. in de Waddenzee,' terwijl de waterstroom in het model
gedurende 1 % uur (in werkelijkheid 16 uur) onderhouden wordt. Dit ver·
tegenwoordigt wel een uitermate ongunstige toe8tand.
De gekozen ooMtructie ia d&&rn& bij vele andere peilen en waterhoeveel·
heden onderzocht, steeds bij spuien gedOl'lllÎde dezelfde lange tijdec;luur, om de
zekerheid te verkrijgen, dat niet een andere oombinatie van boven· en beneden·
waterstanden een ontoe1&&tbare ontgronding zou veroorzaken (tabel 3).
Slechts bij twee oombinatiee ia een iets diepere uitkolking geoonetateerd.
Beida betrellen geveJlen, waarin de IJ_lmeeretand zeer hoog ia (48 tot
62 cm + N.A.P.) en dientengevolge de afvoer door de sluizen buitengewoon
groot (meer dan 216 mi door elke eluieopening). De ontgronding bij het
otortebed ia hier 20 tot 60 cm dieper dan bij spuien met een IJ_lmeeretand
van N.A.P. Alle overige combinaties van waterstanden leveren gunstiger
resultaten. Bij normale waterstanden treedt in het model in het geheel geen
ontgronding op. Eenige gegevene zijn verzameld in tabel 3.
De oonclueie ia gewettigd, dat de ....nbevolen oonetructie van het stortebed
een voldoende w.....borg tegen ontgronding bij spuien aanbiedt.
Fig. « en 4ó toonen het uitgevoerde stortebed.

17. C~ngero bij de aallbetiole1l e<>MtrucIie.
Van de eluizen met aanbevolen stortebedooUlltruotie ie opnieuw de spui.
oapaciteit bepaald. Deze blijkt vrijwel gelijk te zijn aan de voorloopig gevonden
oapaciteit, vermeld in par. 6. De vereohillen blijven binnen de grootte der
meetfouten. De metingen van fig. 3 en tabel 1 gelden dUB ook voor de gekozen
oonetruotie.
IV.

HET ONTVANGBED.

18. Toe8talld bij .p".... aa.. de IJ-zme.r.ijde.
Bij het onderzoek van het 8tortebed ie niet getracht elke verp1a.e.tsing
van bodemmateriaal te voorkomen. Dit zou ook niet mogelijk zijn. Na het
pu8OOI'6I1 van de eluizen ie het ....ter in zoo hooge mate turbulent, dat het
vermpgen om zand op te woelen veel grooter ie dan bij een normale stroom
van dezelfde enelbeid. I>&&rom ie de oplOBBing gezoeM in het leiden van de
zandtra.nBporten op een zoodanige wijze, dat op de p1a.e.teen, ·waar het vormen
van diepe kuilen niet kan worden toegelaten, voortdurend ....nvoer van
bodemmateriaal p1a.e.ts vindt.
Deze werkwijze geeft echter in de venmelde ·stroom aan de IJ_lmeerzijde
van de e1uizen moeilijkheden. Het ie niet te verhinderen, dat het zand, dat

I
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daar in bewéging geraakt, grootendeeIa door de oluizen wordt afgevoerd.
Dit zandverlieoo kan niet worden goedgemMkt door ......~ van elders,
omdat niet, zooaIa aan de Wadd"" "'P, de ontltane kuilen in de perioden
tu-hen de oluiegaogen door de I8Mtroomen -ter worden opgevnld.
. Bovenotroomo van de oluizen al d... in !Ie' gebied, ....... de otroom het
zand kan v"'l'laatoen, de bodem moeten worden verdedigd. Het .....pr.oen
van drempels of van andere stroomhrekende middelen heeft hier geen sin:
men kan volstaan met oon vlak ontvangbed.
Om na te gaan tot hoever dit ontvangbed zioh moet uitstrekken, lijn
in het model metingen van de stroomanelheden dicht boven de bodem verrioht.
Immen in deze versnelde stroom met zeer _inig wervelaterkte ia de meIheid
maatgevend voor de aantasting van de bodem en de grens van de bekJeedinll
moet d... aamenvaJJen met een lijn van gelijke bodemoneTheid.
HoellfOOt die ll""'aenelheid ia, hangt van de soort van het bodemm·teriaaJ
af. Bij de arm aan wervels lijnde gJadde stroom, die hier op4;reedt, al !Ie'
ter plaatse voorkomende fijne zand wa&I'IlOhijnJijk eerst worden meegevoerd,
....nneer de ....temWheid dicht bij de bodem de waarde van 1 m per aeoonde
Il....t overaohrijden. Het modeJonderaoek moet hier d... bestaan uit het door
stroommetingen vaatatel1en van de lijnen van gelijke bodemmelheid.
Het Jigt voor de hand, dat de ontgronding hier niet kan worden vaatgeateld
met behulp van de puimotoenkorrele. Hier ia namelijk, in tegenstelling van
....t bij het onderzoek van het stortebed het gev~ 18, een veflOhil van relatieve
bewegelijkheid tU88Chen het modelmateriaaJ en het aeezand, van belang,
omdat de toestand geheel afb"'1Jre1ijk ia van de ll""'MM!heid, waarbij het
materiaaJ juist in beweging gaat komen (verg. par. 3 "" 7).
19.

~ 0IIIm~.

Het eerst onderzochte ontvangbed heeft het in fig. 17 getaekend lengte.
profiel. Bij de bepaling daarvan ia getracht aan !Ie' ~ende ....ter
zoovool mogelijk ruimte te geven, WIlder dat de kosten van ontgraven en
drooghouden van de bouwput te sterk &tijgen.
Om de oJlllUll8tipte toeotand op dat stortebed te verkrijgen, ia een
IJ88elmeeratand gekozen, die kan worden ~honwd ale de hoogat denkbare,
.......bij ooit zal worden gespuid, namelijk 70 om + N.A.P. Door bij dit peil
de Waddenzee zoo ver te laten dalen, dat de stand daar geen invloed meer
op de afvoer heeft (on8l>veer llO om - N.A.P.), bereikt de stroom op het
ontvangbed een wo.a.rde, die ale het uiterste 18 te ~hou_n van ....t mogelijk
ia. De afvoer ia onder deze omatandigheden 22ll mi per 8800Ilde per olniaopening.
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F;c. 17.

Bij deze toeotand zijn de onelheden gemeten met een bUÎll van Pitot•
% m) van de bodem
bevond. De ·uitkomsten van deze metingen zijn aangegeven in fig. 19, die
de pJatte8rond van een halve oluilJgroep voorotelt.

............-n de hartlijn zioh ongeveer 0,6 om (..erkelijkheid

F;c. 18.
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F;c. 10.

Deze metingen zijn herhaald met een ootvaogbed, dat 1 m hooger ligt
(fig. 18, resultaten fig. 20).
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Het watervenet blijkt iete kleiner te zijn dan bij spuien, maar toch nog
zoo hoog, dat bij niet al te groote vervallen in de formule Q = ,. F
een waarde van .,. = bijna 1 bereikt wordt.

V28H

Fig. lil.

21.

OnIgrondiflg.

Inlaten van water door de lIiuizen uit de Waddenzee nur het IJ_lmeer
zal zeer zelden gebeuren. De eisohen, die aan de oonotruotie moeten worden
gesteld, in verband met ontgronding in dit geval, behoeven niet zóó hoog
te zijn alo bij spuien. De toestand is trouwens veel minder ongunstig.
Aan de benedenotroomeohe zijde is het breede ontvangbed aanwezig,
dat blijkens de metingen in Karloruhe (Rapporten, enz. n°. 3, ZU8&ID.IIlen·
stel1ung VI) in staat is om ontgronding binnen toe1&&tbare grenzen te houden,
wanneer de waterstand uiet zeer laag is.
Lage waterstanden zullen uiet voorkomen: sl,eohte bij een hooge uit·
zondering zou de stand tijdens inlaten aan de IJ~eerzijde onder het
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peil V&ll 50 cm - N.A.P. kunnen liggen. Eenige verdieping zal daarbij wellicht
optreden; deze kan echter niet tot groote bezwaren aanleiding geven. De
vent V&ll de sluizen verwijderde strook V&ll het ontvangbed. die met het
oog op de bij spnien te verwachten verdieping toch nit rijswerk moet bestaan.
zal meezakken. zoodat de kuil behoorlijk afgedekt blijft.
De ontgronding zou zijn te verhinderen door het maken V&ll een drempel.
die voor het normale bedrijf onnoodig en zelfs schadelijk zou zijn. daar het
toeetroomen V&ll het water naar de sluizen door de aanwezigheid V&ll de
drempel eenigszins wordt belemmerd. Het bezwaar V&ll de hieruit voorkomende
vermindering V&ll het vermogen van de sluizen. in hoe geringe mate ook.
is. voldoende om in het uitzonderingsgeval V&ll inlaten de kam op de mogelijk.
heid V&Il eenige verdieping op de koop toe te nemen.
Ook a&n de zijde V&Il de Waddenzee is verdieping door het toelltroomende
water mogelijk. Hier doet zich de gun.Btige omst&ndigheid voor. dat ontllt&ne
lruilen door de zeelltroomen weer zullen verondiepen. zoodat zij ook op den
duur geen groote afmetingen kunnen verkrijgen. Daar de normale diepte
V&Il de bodem hier grooter is dan a&n de binnenzijde. namelijk 6.5 tot 7.5 m
onder N.A.P., is een vrij ruim profiel a&nwezig. waardoor de bodemsnelheden
in aUe gevaUen lager d&ll 150 cm per seconde blijven. De door die stroomen
veroorzaakte verdieping zal daardoor niet ZOO sterk zijn, dat gevaar voor
beschadiging van kun.Btwerk en daartegen aan.Blniten~ebeloopen kan ontetaan.
De met hèt oog op de bij spuien optredende toee~den ontworpen ontvang.
en stortebedden zijn dUB ook bij inlaten V&Il water voldoendè.

VI. VERGROOTING VAN DE SLIDSPLATEAUX.
22.

Gerolge1o ..... 1IU """""U bototDelo.

De in pal. 1 aangednide verlenging V&Il de plateaw< tUBBChen de sluisgroepen (gemeten loodrecht op de richting V&Il de afsluitdijk) vernauwt
het gebied, dat voor de strooming naar en V&Il de sluizen beschikbaar is.
Door die vernauwing kunnen drie minder geW6ll.8Chte verschijnselen optreden,
namelijk:
a. vermindering van het vermogen V&Il de sluizen;
b. vergrooting van de bodemsnelheden bovemtrooms;
c. meer ontgronding benedemtrooms.

Door de nieuwe modelproeven moeet worden onderzocht in hoeverre
deze verschijnselen in ontoelaatbare
mate optreden.
,
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23. Nieuw model.
Va.n het vroegere model, d..t 8indB la.ng w... afgebroken, w... nog een
sluizengroep va.n paraffine bewa.a.rd gebleven. Een h..lve groep werd opnieuw
verv....rdigd; de sluizen werden opg...te1d tU88Chen grondwerken (in het
model cementmortel), die een weinig verschillen va.n die v..n het vroeger
gemaakte model. Men had ditm....l namelijk de beschikking over de gegevens
en teekeniugen voor dB definitieve nitvoering va.n de sluizen (Bestek M.UZ. 2),
die eerst na het onderzoek va.n het model 1929 konden worden vastgesteld.
Het model verkreeg dWl opnieuw de schaal 1 : H)() en omv..tte weer
1 % sluizengroep, of de helft va.n het geheele oomplex bij den Oever. De
begrenzing in het symmetrievlak w... ditmaal niet va.n gl.... omd..t het niet
noodzakelijk w... de stroom va.n opzij te bekijken en bij a.ndere modellen
w... gebleken, d..t een afgepleisterde cementw..nd glad genoeg is om geen
ontoel....tbare storing door wrijving te veroorzaken.
De begrenzing &8J1 de a.ndere zijde komt overeen met de dammen tU88Chen
scheepv....rtweg en spuileiding bij den Oever, eveneens volgens bestek M.U.Z. 2.
Een schets v..n het model geeft fig. 22.

r
-Fig. 22.

D....r het niet nODdig w... de w..terhoogten in het model tot op tiende
deelen va.n millimeters te bepalen, werden geen peilnasJden aangebracht.
De vereischte nauwkeurigheid (0,5 mm) is op de volgende wijze bereikt.
In de wa.nd, die de symmetrie.... vormt. zijn op verschillende plaateen
(zie fig. 22) buisj... aangebracht, die door middel va.n slangen zijn verbonden
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met peilbuisjeo. Deze zijn op een tafel veroonigd en maken zoodoende het
aflezen van de waterstanden op zee verschillende pla.atsen van het model
tegelijk mogelijk. Het nulpunt van deze peilbuisjeo werd bepaald ten opzichte
van de bodemplaten van de slulagroepen, die door middel van waterpB8Bing
met groote nauwkeurigheid horizontaal en op gelijke hoogte waren geste1d.
De vaste bodem van het model is aan de Wadderzoozijde gelegd op
13,00 m - N.A.P., de beloopen en taludkegels zijn tot een diepte van
7,50 m - N.A.P. doorgetrokken, daar van de uitgevoerde taludkege1s de
onderkant van de Bteen1>ezettïng tot dat peil reikt; daaronder zijn de wanden
verticaal doorgezet tot op de vaste bodem. De bewegelijke bodem van
puimstoonkorrels is aangebracht tot op een hoogte van 6,50 m - N.A.P.
Een overzicht van het geheele model is fig. 23, een beeld van de spui·
stroom in de sluis, van boven gezien, geeft fig. 25; fig. 24 is een opname
tegen de stroom bij de waterstanden N.A.P. en 225 cm - N.A.P.
24.

De maingen.

Het vermogen is, evenals in het vroegere model, bepaald door het meten
van eeuige Q.krommen. Door het gebruik van peilbuisjeo in plaate van
peilnaal<len is de nauwkeurigheid niet zoo groot; fouten in waterhoogte van
5 cm (werkelijkheid) zijn mogelijk.
De ontgronding is gemeten met dezelfde waterhoeveelheid (185 mI per
seconde), waterstanden (enkele centimeters boven N.A.P. boven en 225 cm N.A.P. beneden) en stroomingsduur (15 uur in werkelijkheid) als vroeger.
Het vastleggen er van Îs echter op een andere, vollediger, manier geschied.
Na het einde van de stroomingsduur wordt de watertoevoer geoloten
en de uitla.atldep omhoog gehaald, zoodat een stilstaande waterplas in het
model blijft staan. Het oppervlak daarvan, dat met de uitla.atldep op elk
gewenacht lager niveau kan worden gebracht, la.at men nu dalen, tot na
het droogvallen van de hoogst gelegen puimBtoonkorreltjeo een ronde maat
wordt bereikt.
De grens tusschen water en droogte vormt dan de dieptelijn, die bij deze
maat behoort. Hij wordt gemarkeerd door er een witte katoenen draad langs
te leggen.
Telkens la.at men het water een halve meter (werkelijkheid) dalen, w....rtoe
een serie peilnaaldjeo met de punt naar boven, telkens in lengte een halve
centimeter verschillend, op een vlak gedeelte van de vaste bodem wordt
opgeote1d. Bij elk niveau wordt weer een nieuwe draad gelegd.
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Nadat het geheele gebied ia drooggevallen (de bodem ia z6ó porens, dat
de waterstand in de kuilen zich snel aanpast aan die bij de nitlaatklep),
wordt de lijnenbundel van beven gefotografeerd, zoodat een dieptekaart
ontstaat.
De bodemsnelheden zijn niet meer gemeten met de buis van Pitot, maar
met een stroommeter, gebaseerd op die van Jacobaen, bestaande nit een
belletje, opgehangen aan een beven water beveetigde draad (fig. 26).
Door de horizontale kracht, die het atroomende water op het belletje
nitoefent, g....t de draad achnin staan; de grootte van de afwijking nit de
verticaie stand ia een m....t voor de stroomsnelheid.
De metingen zijn gedaan bij lagere IJaaelmeerstand dan vroeger, namelijk
N.A.P. D....r het stroombeeld daarbij geheel overeenkomt met dat van
70 cm + N.A.P., ia het zonder bezw.... mogelijk, nit de bij N.A.P. gemeten
behoorende. DMe laatste, die bijna
snelheden te bealniten tot de bij 79
10 percent grooter zijn, hebben gediend bij het maken van de fig. 31, 36,
37 en 41; deze zijn rechtstreeka vergelijkbaar met fig. 19, waarin de vroeger
gemeten toeatroomanelheden zijn voorgesteld. De onzekerheid in deze her·
'leiding bedraagt enkele percenten.

+

25.

Toestand O.

Van de verschillende onderzochte vormen van de alniaplateaux ia die
volgena het beetek (M.U.Z. 2) ala toestand 0 aangednid.
De metingen bij deze toestand vormen een aanalniting bij die van het
oude model. Zij geven practiaoh hétzelfde vermogen ala vroeger ia gevonden;
de verschillen tuaachen de beide modellen hebben dns geen waarneembare
invloed op de afvoer.
Ook de ontgronding aan de Waddenzeezijde ia vrijwel gelijk aan de vroeger
bepaalde. Langs de drempel ia overal een evenwichtatoeatand, die aleehts
op één plaats onder het oorspronkelijk niveau van de bedem (6,150 m - N.A.P.)
ligt. Ook naar dit gedeelte vindt voortdurend transport van materiaal plaats.
De drempel blijkt dns weer geheel veilig te zijn. Fig. 27 ia samengesteld nit
de foto's van het nitgekolkte en van draden voorziene gebied; de dubbele,
gedraaide draad ligt op het niveau van de oorspronkelijke bedem.
Het valt bij beschouwing van het figour op, dat de ontgronding dicht
bij de aluis breed ia en zich ongeveer tot de taludkegela nitatrekt, jniat op
de plaats, w.... in fig. 15 (....nbevolen oonstructie) een damwand ia aan·
gegeven. Volgens de proef zal deze damwand geen dienst behoeven te doen:
aan de eelle zijde van het tuaachenplateau ia zelfs nog eenige ophooging; aan
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de andere (rechteche) juist een begin van uit8churing, die echter zóó ondiep
ia, dat de teen van de glooiing nog onder het zand zit.
Minder gunstig ia de toestand aan de linker (zuidwestelijke) zijde van
het model, daar waar het .Iuisterrein overgeat in de leidam lango de ocheepvoartgeul. Dit gedeelte komt wat verder noar voreil dan in het oude model,
zoodat de .troom van de neer juist lange de teen van het beloop .trijkt. Het
gevolg ia een duidelijke, zij het nog uiet verontrustende, verdieping, die
in het model tot 7,90 m onder N.A.P. reikt. Hier ia duo de damwand wel
degelijk voor de veiligheid van het beloop noodzakelijk, te meer, omdat er
geen waarborg beotoat, dat de ontgronding in de werkelijkheid uiet iete dieper
zal zijn dan in het model (verg. par. 7).
.
Een betrekkelijk geringe wijziging van de construotie heeft duo een
woarneembare vermindering van de veiligheid tengevolge. Op het Komwerderzand, woar de .IUizen niet .ymmetriBoh in de .puileiding zijn geploatBt
en daardoor de afstand van de weotelijke .Iuiagroep tot de daaraan grenzende
leidam gering ia, verdient het !'aBbevelïng geregeld te oontroleeren of op
deze pioato geen hinderlijke verdieping optreedt.
1
De toestroomingenelheid boven de'· .Iuis ia niet opnieuw gemeten. De
vorm ia hier m..... weinig gewijzigd en dur de afvoer gelijk ia gebleven, ia
het oannemelijk, dat de vroegere m e t . ~k voor het nieuwe model gelden.
Ter contl'Óle ia de riohting van de .troom nagegaan door middel van een
verticale foto van het model, waarin kriatalletjeo koJiumpermanganoat zijn
geotrooid. De .trepen, die van elk kriatalletje uitgean, geven de riohting
vlak boven de bodem aan. (fig. 28).
Doar het beeld met dat van vroeger overeenkomt, ia de .nelheidsmeting
niet herhoald.
.
,
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TouIa","" I-IV.

-

,

De vorm volgens het eerst gegeven voorstel tot uitbreiding van het
.Iuisplateau ia alo toestand I in het model gebracht. Het gedeelte, hooger
dan de waterbermen (40, reep. 80 om - N;A.P.), ia zonder belang voor de
afstrooming en in het model vertioeal opgetrokken (fig. 29). Het vermogeo,
de uitkolking ean de Waddenzeezijde (fig. 30) en de .nelheden bovenstrooms
(fig. 31) zijn gemeten.

Nadat toestand I wa. doorgemeten, kwam het definitieve ontwerp
binnen van de uitbreiding der plateaux. 'Iii~' W:erd ten tweede
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male het model verbouwd, tot toeeta.nd II (fig. 32). ZooaIs uit deze figuur

blijkt, blijft de uitbouwing uiet meer beperkt tot de plateau tu88cben de
a1uiagroepen, maar strekt deze zioh ook uit tot de soheidingsdam tu88chen
de spuialnizen en de haven van den Oever.

Fig. 29.

Fig. 31.
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Fig. 35.

Bij dele toMtand 11 werden wederom capaciteit, ontgronding en bodemsnelheden onderzocht.' Van de ontgronding wordt een beeld gegeven door
fig. 33, terwijl fig. M een oversiohtebee1d i.8 van de uitkolldng met ingelegde
dieptelijnen. De gevonden bodemane1heden worden gegeven in fig. 311.
Na een beepreking der _ultaten der vorige toeotanden op 6 Januari 1931
werd de uitbouw aan de IJ-Jmeerzijde aan de kop &&lIJJllllkelijk venllll&ld
(&ie fig. 36). Het reeu1ta&t van het ondersoelt bij dele toMtand m lIlWIor de
bodem.nelheden bovenatroolllll geeft fig. 37. VolJedige capaciteitametingen
en de nauwkeurige bepaling van de uitkolldng (die niet van die bij toMtand 11
uJ vereohillen) zijn bij dese toMtand niet gedean. Wel werd een oversiohtafoto van de uitkoJlóng gemaakt na geruime tijd "puien met benedenwater
2,16 m - N.A.P. en IJ-Jm_ 0,70 m
N.A.P. (fig. 38).
N8&r lI&DIeiding van de uitkolllllten der metingen bij toMtand m, werd
bea10ten de uitbouw van de plat."" en van de IObeid1ngwdlID veel m_
te beperken (toMtand IV, fig. 39). Ook bij dele toMtand werden ~ gemeten
de capaciteit, de uitkolldng (fig. 40) en de bodemll1llllheden bovenatroolllll
(fig. 41). Tevena werd hierbij nog bepaald de uitkolldng na ongev_ een
week apuien (WIll'kelijkheid), welke wordt gegeven door fig. 42.

+

op Ad "'" "1OgM.
Bij het onderzoek omtrent de oapaciteit van de IbJiz"n in de vereohillende
toMtanden ia gebleken, dat deze lteed& meer vermindert naarmate de bovenatroomeohe uitbouwen -grooter zijn. De metingen hieromtrent zijn niet met
voldoende nauwkeurigheid geeohied om het geven van volledige Q.krommen
of tabellen te rechtvaardigen; whl kan echter geoonatateerd worden, dat
de afvoervermindering bij de toeztanden I en IV ongeveer I peroent en bij
toMtand 11 ongev_ 1* peroent zou bedragen, terwijl de afvoervermindering
bij toMtand m niet veel minder zal zijn dan die bij toMtand 11.
27.
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Ontgronding van de drempel van het etortebed heeft in geen der onder·
aoohte gev&J1en plaate. Wèl worden aangevallen de benedenzijden van de
taIudkegela van de plat."" ter weeraaijden van de alnizengroepen. Op
de foto'l i.8 die aanval te aien; m....tgevend ia de llgging van de uiveaulijn
7,110 m - N.A.P., op welke diepte de voet van de ateenglooïingen i.8 geprojecteerd. Deze lijn ia gemarkeerd met kleine d..-..natreepjee.
Bij toeztand 11 ia de ontgronding &eer gev8&rlijk (evenala in de in dit opzicht
gelijkw&&rdlge toeztand mj, bij de toeztanden I en IV zouden ..u-hien
28.
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Fig. 38.

Fig. 87.
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nog wel maatregelen zijn te treffen, wlWld'lllee voldoende beochenriing van
de taludvoet kan worden bereikt. Toch is de aanvoJ op de talude zooveel
sterker dan bij de oorspronkelijke toestànd (0), dat de verbonwing sterk
moet worden afgeraden.
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Reeds in het model van 1929 w... gebleken, dat de toestroomsnelheid naar
de slUizen bij de bodem groot bn zijn (fig.19). De volgens bestek M.U.Z. 2
uitgevoerde ontvangbedden loopen ongeveer tot de lijn, w....r volgens de model·
metingen een snelheid van 126 om per seconde kan voorkomen.
Bij uitbreiding van de sluiBpl&teuax, dUB vernauwing van het doorstroo·
mingBprofiel, zullen de snelheden nog grooter wordsn en de vraag is nu, in
hoeverre de bodembescherming dan moet worden uitgebreid.
Het antwoord hierop moet worden gegeven aan de hand van de fig. 31,
36, 37 en 41, die de bodemsnelheden voorstellen, resp. voor de toeBta.nden I,
11, m, en IV. Op de figuren is aangegeven de teen van de beloopen, die in het
algemeen op 6,26 m - N .A.P. ligt, verder de bovenkant van de beloopen, op
de hoogte van de berm van 0,40 - N.A.P., en bovendien in streeplijnen de
teen en de hiel van de ringdijk om -de sluiBput. Dit 1&&tete om te beoordeelen
of een eventueele uitbreiding van het onivangbed 'binnen de sluisput in den
droge zou kunnen worden gem....kt.
De snelhéid blijkt.in alle vier de onderzochte toeste.nden belangrijk grooter
te zijn, dan in het oude model het geval w.... Vooml de groote snelheden langs
de leidam van de 8Oheepv....rtweg zijn opvallend. In het bijzonder is dit het
geval in toestand 11, W&&r de leidam sterk is uitgebouwd. Tot op de p1&&te
van de ringdijk komen snelheden van 160 lt. 200 om per BeOOnde voor.
Door het terugtrekken van het plateau aan de overkant (toestand m)
wordt m&&r weinig verbetering verkregen.
In toeBta.nd IV, W&&rbij de uitbouw van de leidam tot minimoJe afmetingen
is teroggebmoht, en ook het pl&teau tussohen de sluisgroepen sterk is in·
gekrompen, wordt de snelheid weer veel geringer. De lijn van 126 om per
seconde voJt vrijwel geheel binnen de sluisput; 4e snelheden zijn trouwens
m....r weinig grooter dan bij toestand O. Een uitzondering m&&1<t weer de aan·
sluiting van de leidam tegen de eerste sluisgroep. De sterkere stroom hier ter
pl....tee hangt ...men met het feit, dat de teen van de leidam bij de uitvoering
volgens het bestek; diohter bij de liluizen komt;dan~'het model v..n 1929.
Hier bevindt zioh een van de zwakke plekken van de sluizen, vooral op
het Komwerderzand door de ...~etrisohe \igging (verg. par. 26).
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Dt, infllot.à ...n %Olá en totI tDOler.
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Alle proeven zijn verricht met zoet w..ter. Hierin is een verschil gelegen
met de werkelijkheid, waar de sluizen deel uitmaken v..n de w..terkeering,
die het zoete IJ""'llmeerw..ter 'van het zoute, dUB 800rtelijk zw..il.rdere, w..ter
in de Waddenzee ocheidt (Rapporten, enz. nO. 3, bladz. IX). Welke invloed
dit verochil heeft op de onderzochte verschijnselen, v..lt d~r m~lmetingen
uiet uit te m..ken, tenzij qok in het mOdel zou worden gewerkt met zoet
en zout w..ter, w..t de proeven zeer ingewikkeld en koetbaar zou maken.
Hier moet de berekeuing te hulp komen.
Deze leert, dat door de a.anwezigheid van het zoute water het vermogen
bij spuien een weinig afneemt, ms.ar dat de hoeveelheden, die worden inge1&ten, iets grooter zijn dan volgens de modelmetingen. Bij kleine vervallen
is het verschil het grootst; het verdwijnt geheel en al, wanneer het ....ter
a.an de benedenstroomoche zijde zoo laag lltaat, d..t het geen invloed op de
doorstrooming heeft (maximum &fvoer).
De ....ntasting van bodem en taluds bovenstrooms ondervindt gèen invloed
van het verochit in.dichtheid, die a.an de ..ndere kant daarèntegen wel. Bij
het spuien werkt deze invloed in gunstige ri<Jhting: het zwarezeew..ter heeft
neiging -om zich langs de bodem tegen de spuiBtroom in te bewegen. Deze
ói>.dsl'8troom brengt zand mede, zood..t de kans op ontgronding nog ver·
mindert.
Gedurende het inlaten echter zat het uit de sluizen komende zoutw..ter
onder het IJseelmeerw..ter trachten te duiken en zoodoende een versterkte
a.anv..1 op de bodem veroorzaken.
Ook op de ontgronding zal de invloed afnemen, na.armate het verval
grooter wordt, om waarochijnlijk bij krachtig spuien of inlaten geheel en
al te verdwijnen.

Aan het eind van dit verslag mogen twee foto's een pIa,.ts vinden van
de uitgevoerde sluizen.
. :Fig. 44 is een overzicht (luchtfoto van de Marine Luchtva.artdienst)
v..n de sluisput bij den Oever, gezien uit het Zuidwesten, genomen 12 Deoember
1930. De slui8groepen zijn voltooid, de tU88Cheu1iggende plateaux _echter
nog uiet op hoogte ·gebrachi.- De bemaling van de kleine bouwputten voor de
ontvang- en stortebedden is reeds gesta.akt, met uitzondering van die voor

het vent weg gelegen ontvo.ngbed, ....... nog wordt gewerkt. De·verhoogde
hoeken van de drempels der atortebedden, die nog boven water uiteteken,
komen juiot ""hter de hettóren. vàn de ,",huiven uit.
Op de foto van fig. (5, in Juni 1931 bij de oluizen op het Kornwerderzand
genomen, is een van de drempels van cjlchtbij gezien. Op het horizontale
deel van het .\ortebed ot&&t ook hier eeuige decimeters water; het reikt
nog ~t geheel tot het middelste deel van de drempel, die op 5 m - N.A.P.
ligt. Ook het deel van de ontgraving buiten het atortebed ot&&t reeds onder
water, dat de teen van de &&DB1uitende talndkegels bedekt. Geheel linb
bevindt zich· de oorspronkelijke Zuiderzeebodem, daarboven de ringdijk van
de lI1uioput. De foto is genomen van de top van de 1inker t&ludkegel.
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