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hold van liet modol waa dezo nauwkeuriglaeid noodig*
15. vSnolhaden en strooTnbanen.

Ec atroonbonen Icunnon op eonvoudlge v;ijze zicht’oaar wop-

den goriaakt doop hot watep te bostpoolen met papiopsnippops,
zaagael of dopgolijko voopvroppon, die do oppopvlaktGstPOomen
aangevon, tep^vlJl do bodomstroomen zich hot be ate aftookonen
wanneop kristallen kaliumpoimianganaat op do bodem v;opden goworpon,
Om do gemiddoldo snolheid over do geheol dlepto aan to
govon, zijn dpijvops mot grooto dlepgang gobruikt, Dezo beatondon uit afgeknotte kogels van papaffino, aan do bpoedo
zijdo soodanlg vorsvraapd, dat hot platto pimtje juist bovon

ii

:'!■ >

.

do oppopvlakto dpijft. Dlt puntjo was \ritgolakt.
Voop hot vorkpljgen van eon globale laidpuk k'onnen do banon v/orden geschotst en do snolhedon zoo noodig wopden goschat, CfifT^uP 19)*
Voop hot nauwkouplg vastleggon van do stpoomen is go-

'\

bpuik gomaakt van fotogpafischo opnanien. Op eon van do loop'■

wagona word hot fototoootel geplaatst raot hoplzontaal laatglaa

(figuup 20), Met oen plaat van

x I8 cm kon oen gobied wop2

don gofotogpafoopd dat in do v;oPk©lljicheid ongoveop 2^ Icm

I !•'

gpoot is, Inplaata van oen enkelo, opnnme v/ordt eon aancal malen na elkandop

~x\\. Op hot pythmo van eon motponoom

wopdt elke secondo do sluitor van d© lens ©von goopend,

zooll

dat alio voopwoppen, die ondop hot toesteld doopdpijven op do
pleat Gon stippollijn govon* Doop do efntand van do opoonvol-

'

gendo otippen uit te moten, is do stroorasnoliieid af to loiden, |i ■ f
topwijl d© atippen tozomon do afgologde bann aanduiden*

'

Voop do oppepvlaktostpoomon govon do paplertjos, dio over * '
hot model mot do comenten bodom drljvon, voldocnd duidelijko

■

i;

afdpukken (figuup 21)j daapontegen bopdon do foto’s onduido'.!

11jk, wonnoop do bodom ondop hot toestol uit bima bestaat,
Mon kan dan beter hot gchecle model donkop doon makon on do
stroombanen doon aangovon doop brandondo kaarsjos (wa^vinolichtjos, figuup 22)» Ep moot dan natuixrlijk wordon zopg godragon VOOP hot afzondoplijk belichton van hot model, daap
andops hot opmoten van do stroombanen niot mogolijk is,
Stokdpijvingon zijn hot moeilijks-c to fotografoeron; zij

I

I

.a

.

15

eevon in do rogel slochts kloino rtiorko^^p do foto; ooii vergrootlng van hot bovonivatGropporvlakv/bloGir^r.i verochlllende
redenon nlot good uitvoorbaalj. Op de foto van figunr 20 is
hot luaken von oon foto laot stoicdri^voi-s in boeld gobraciit.
Eo fotograaf zit op de loopv/agon bij zijn toostol on zijn
metronoom. Een sorio stokdpij
woi'dt '/annit een andoro '
loopwagen to wotor gelaton dooi' niddol van een loodrocht op
de s trooEirichting geplaatsta lat* BiJ de uitloop v;ordon de
drijvers woop opgoviscbt, Ee belloiiting wordt verkreg:an door
middel van een lamp van voldoond grooto liciitstorkto, die
zoodanlg wordt vastgobouden, dat de rofleji niet in de lens
valt (figuup 2o).
Bij hot fotografeoren van do bodomsbroomon is het nlot
mogeli^k do snoliieid to bepolen; men moet zich tovroden stel''
len mot hot fotogi'afeeron van de panrse strepen, die van JU-i.
op do bodem liggendo kristallon ultgaan on die zich in de
stroom uitstrokken (flguur 23), Blj alio fotos zorgt hot
rultennot voor do bopaling van plants on schaal/ oospronkeli.'k
was aan lodero codrdinatondruad op vorschillendo plaatson eon
\ papiorbje mot ziJn volgnuraitop bevestigd, later v/erd dozo aani
' duiding vorlaton, Voor do orienteering van de foto v/erd oij
:Oen der kruispunten van de draden een bladgelegd, wanrop do
vorschlllonde gogevens waren verzaj:):eld. ,Ee plaats van do foto
v/erd aangoduld door eon V7it vak op een eenvoudlg schetskaartje van het model, 2oo is de foto van figuur 21 gonomen aan
do raamzijdo van hot model, dicht bij do uitloop. hatuurlio-k
word bovendlen blj het nomon van elke foto do plaats van hot
fototoestol genoteord,
Lo nauwkeurlghold van de mothode is alleszlns voldoende.
Do maatgovonde font is die in het ti.-dstip von het openon en
sluiten von de lens, Het ultmeten van de fotolljn mot behulp
van een schaallatje veroorzaakt practiach geen font, Ook do
parella-x heeft geen waarneombaro invlood, daar de draden
alechts een enJcolo centimeter boven de waterspiegel zijn go- '
spannen,
Eo onzemei'heid zotolt gohsol in do strooMng zolf. Eozo
is namolijk niot volkomen stationair, doch vortoont voortdurond onrogoliiiatigi-ieden, zoowel in richting als in snelhoid.
IVoo foto's,na elkandor op dezolfde plaats, blj volkomon
dezelfdo instollin^r gcxiomon, gevon dan ook stoods een iotwat
versehillend beold. Afwijkircen in snolheld jayv 5 tot lo pro-

■ i.
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cent zijn rogol, Vaak koraon nog grootoro vorschillon voor,
SOE13 tot 20 procont on moor, Uit do stroomdlagrai-imon, dlo uit
de stroomfoto’s zijn gemaakt, mag dan ook geen cone Insio v/ovden gotrokkon, dio getaseerd is op kloine vorschlllen van s
strooraon, Sleclits dan laag wordon bosloton tot ©on bolangrijko
vorandGring van stroom door hot uitvoeron van oon bopaaldo
vorbouwing wannoor do stroombooldon in bolangrijko mato van
elkandor vorschillGn,
In do workolljkhoid komon dorgolljko oxirogolmatlghodon
in de stroomon ovonoons voor, Uit op zoo vorrichto atroommotlngon volgt, dat hnn rolatiovo intonsiteit zeker niot minder
^1!
f!-

is, dan in hot model*

'I.fl

Do stroommetingon zi^n aanvankolijk vorriebt toon bot
geboolo model van oen gladdo cemonton bodem v/as voorzlon,
iJadat in dezo toostand oen aantal vorbonwingon waron onder—
zoebt, is ovorgegaan tot bot makoii van eon bimsbodom in do
nabijheid van do mond. Do stroomlijnen, dlo no dozo vorandoring viTorden vastgestold, wokon eonigszins af van do ovoroon-,
komstigo, dio bij oon gladdo bodem waron vorkrogen. Ontogonzeggolijk spooIt d© ruwbeid van do bimsbodom blor oon bolangrijko rol: do stroom wordt plaatseli;5k storkor geromd dan
vroegor op do cemonton bodom bot goval was. Zoo was bijvoor—
beold bij vorlonging van bet zuidorboofd met ongovoor 2 iaa

\J
v;

>r

met do gladdo bodom de stroomsnelhoid bij do bocht van bet
•

s|\

zuiderboofd zoo groot, dot do ricbtlngvorandoring aldaar niot

\

gemakkelijk was
V

: i
111;

(toostand W XII on XIII). Sa bet aanbrengon

: r: •

von de mwe biEisbodom wex*d bet water bij de kop van bet znl—
dorboofd editor zoo stork togengebondon, dat bot bster on ro-- :
-r

golmatiger do mond van do Uatorweg instroomd© (toostand 4),
BIJ do bimsfoto’s moot or dns rekening mode xTorden geboudon,

^
XijA
\ •,

V

r L’ dat bier door do vool grootoro ruwbeid dan met do workolijk—
^
bold ovoroonkomt, eon goring© font wordt gemaakt. Is eon be1

/ •
i

t’
^

paaldo stroom gofotografoerd, doowel bij oomont- als bij biiiisT*
^
^
.
m,
n .
.
^ _ J_4. .
bodem, dan zljn do in bot oorsto goval gomaakto opnamen juisto;

16, Vervorralng van de bodom.
BiJ do motlngon, wnarbij do boweging vaxi bot bodoiicmato-

.

rlaal word ondorzoebt, bos bond oon doel van do moiolbodem,

in riguur 11 door oon strooplljn omrand, uit puimsteonliorrols

/
■sr"'

l6.

31.

,

{i

I . f .

(blEis). Onder doze korrols, op eon peil ovoroonicoinend met
24 m -

,

bovond zlcii vvedor eon vasto ceraontbodom,

Ket biins werd nitsozeefd, de korrolgrootto lag tuasclion
1 en 5 im, De roden, waarom blms roods door klolno stroon-

fli;

•

,

snelhoaon wordt moegovoord, llgt in hot goringo soortolijk
go-.lcht, Dit is onatreoks 1,25 dns onder.yater 0,25^ wot eon
zeor groofc vorschll is mot hot zand, dat ondor water nog
eon dichthoid van ongovoor 1,4 heoft. Dientengevolge wordt
eon biiiaskorrol bewogen door ©en watorstroom van eon snolhoid
die minder is dan do holft, die noodig is om oon zand- of
grintkorrol van dozolfdo afmotingon moo to nomon*

i|

.

•Ii

1:. i i

Bimskorrols op eon comcntbodom wordon roods door stroomen van omstrooJcs lo cm/soo gotronsportoordj voor korrols,
die boven' eon dikko puimstoonlaag nitstoken bodrangt do gronssnelhoid I5 tot 20 cm/soo, torwijl nog grootero snelhodon
il'l; I:.

noodig zijn om bowoging to voroorzaken in oon blKisbodom, v/aarvan de korrols elknnder stexuaon on die goon nitstekendo punton moor hooft,
in

!m
1; • f,

DoZo laatstgonoonjdo snohaodon zijn nog to groot* zij
koraon ovoreon mot 65 tot 84 cm/soo in do workolijkheid, BiJ

'?

do motingon, waarbij do workolijko bowoging zoo good mogelijk
moot wordon nagobootst word de bowogolijkheid van do biiils
I

; vorgroot door hot in working stellon van do golfopwokker. -Vannoor do golvon klein zljn hobben zijji op do bowegingsrichting
van do korrols woinig invlood* Eenigo neiging van do bims om

li

zich in do voortplantingsrichting van do golvon to bewogen
i i’
schijnt wol to bestaan. Ergor wordt dit, wannoor do watordiepto afnoomt on de golvon gaan brandon. Zij werpen dan do kor-^
M Irols omhoog ©n vormon zoodoendo bankon, dio bovon do ingestel- i! I
do ^vater3pieg0l uitstokon, vmt zondar golvon natuurlijk omiogolijk zou zijn. Doze banlcen zijn eon aanwijzing voor hot ontbrokon van stroom van oonigo botookonis tor plaatso, anders

,1

1

i.

i- i ii'

i ii.

, zou hun ontstaan door hot stroomendo vmtor zijn bolot. Om modoltochn. rodenon i& do golfopwokker in hot Zuidwesten goplaatst. Do hierult voortvlooiondo golfrichting hooft goon
bijzondoro botookonis. BIJ eon groot aantal motingon \Tord gobruik goraaakt von do blmsvordeolor op ora bepaaldo plaatsen von
hot model matoriaal toe to vooron.
Bij hot uitvoeron van oon meting over hot bodemtransport
v/ord eorst in hot blrasvak do bodom van hot droogstaando model
gelijlcmatlg afgostreken. Do grootste diopte, ruim 10 cm, y/ord
in do vnorgeul gohoudon. Do bodom liop gloolond op, zoo-

^' '1

iirn, i

16.

danig, c3at hij

aansloot aan de vast© certiontbodom rondom

hot blEisvak,
Nadat dor^e uitgangaliggiri^

vastf^elord u’crd water In

;;;
I H
i !■

hot niodol ingolaton, e;oo voorzlchtic-, dat goen biina word vorplantst* v.’as hot pell van 75

^

borolkt, dan word

:i

goloidolijk moor water aan de inloopzljde toogevoord tot do
voile hoovoolhoid was borolkt* Do uitloopschuivcn hadden

t|

moGstal roods ©on zoodanige stor^, dat de normalo stroomver-

|i

dooling Intrad on hot juiato poll gehandhaafd bloof; was dit

I Ij,

nlot hot geval, dan moost met dio sohuivon wordon bljgorogeld. j.
ICorst werd eonlge uron gostroomd zondor golf- on blms-

3-

j [,

machine In working te stollon. Kadat do daardoor ontatano

wijzlgingen in do bodom waren vastgelogd, volgdon in de regel j p
nog oen of moor stroomporiodon, v/aarblj golven wordon ge-

|:|

maokt, ©n soms bovendion nog bims word toegovoord,
Piguur 24 goeft oon ovorzicht van hot model gedurondo

-ij,

het stroomon mot golvon on blmstoovoor*
Do total© stroomtijd bedroog zoo noodig oonlgo tiontal-

.

Ion uron voor doze If do too stand •

;|;

Hot opnemen von do bodomligging goschloddo op do volgon- ii|,
do v/ijzo. Do watortoovoor v/ordt afgosloton on do afvoor door

|i|

hot bijna eluiton van do schulvon zoor kloln geraaakt. Do wa-

i

tersplogel vvordt dan horizontaal on daalt langzaam, Aan do
peilnaald K, waar de diopto hot grootst is on dio dus het
laatst van alio droogvalt, wordt het dalon van hot poll govolgd# V'annoor oon gohool aantal motors ondor

1

:

la bo-

roikt wordt do watorafveor tljdelljk gohool afgosloton on
eon wltto wollon draad gologd longs do grons van hot doel van s ,
hot modol, dat nog onder wator stant. Zoodoende is ©on diop-

I ii

tolljn zoor snol on nauwkourlg vast to leggon* Op do foto

j s,

(figuur

25)

wordt do lljn van 6m- H.A*P* goplaatst* Do waar-l!;

nomor bovindt zich tussclion zijn voorraad draden on stolt

;

zlch zoodanig op, dat do woorspiegoling van oon holder vorlioht voorv7orp, in dit goval oon vonstor, ^uist aan de rand
van hot water ligt. Do bakstoonon zlJn noorgologd om don

|

waornemor do mogolijldaoid to govon hot gohoolo te bov/erkon

,

gobiod te boroiken, zondor in do blms of in hot wator to
stappon* Op do aclitergrond oontroleort oon hulpwaarnomor do

;|

stand bij pollnaald K*

;|,

Is do lljn goplaatst, dan laat men hot wator dalon tot deM
T
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volgendo meter en horhealt dear do bowerklng, Bij elko lijn.

Mjj

worden kaartjos gelegd mot 'hot dioptocijfer.

i !‘ :

Ald-ao wordon ce in hot model uitgeschuurde kuilon era-

| ^

j

roomd met l_ijncn. In hot laboratorlum Is voor do bov/erking

j| ,

do afkorting ♦•mukol*’ in gobruik gokomon; dit woerd on saaien-

j

atellingon ervnn zullen in het vervolg ook kortheidchalve

j ,

wordon gobezigd.
Hot gomukoldo modol. v/aarvon fignur 26 eon ovorzicht

! : I

gee ft, wordt van de loopwagen af gefotografeord, waardoor

|

een dioptekaart ontstant. keostal ziju telkons drie van zulke |;||'|

I’jj-:

mukolfoto’a (figuur 27) noodig.
Wat de nauwkeurigheid aangnat; in hot poll, v/aarbij een

\

^

nlj

mulcolfoto wordt gologd, kan 'iV tot 1 xixai-font ^chnllen, over-

i ji |

eenlccmend mot 10 cm in de workelijidaeid, dus vorgelijkbaar

j

mot de font, die bij hot peilon in de werkelljkhoid wordt go-

,|'i:

maakt* Hot noprleggen van do lijn zolf is volkoraon nau’wkou-

jji :.

rig; voorts komt nog de paralloic in aanmerking, die ochtor

;

alloen aan do rand van do plaat blj do diopste lijnen oen ..

:\ [ |

grooto invlood heeft (grootsta hoogtavorschll tusschen draad

:i : |

en dloptolijn 10 cm, optisch middolpunt van do Ions 21^ cm

,j|;,i

boven de drsdon, halve broodto van do plant bijna 1100 motor

j; [‘

werkolijkiieid, waamit volgt grootsta parallaii ongevoor 50

! ji

j:

ill , :

motor workolijklieid), Zoo noodig zou voor de parallax, oen

\ I,

corroctlo icunnen wordon aongobracht; dit is niet gocohied,

i j jl 1

Plguur 27 is eon mukolfoto

do oorspronkolijko grootto;

hot oodrdinatennet (kiloiaotors) is op de mukolfoto*s nauvfo-

;;l
|

j '

lijks to zien, omdat soherp wordt gostold op do dleper liggen-, |

j‘

’jr,

do mukoldraden*

,

:iM ;
17» Rowoging van blms,

iji,,! '

'
''k';
Do bims in hot model bowoogt zich niet op dezolfdo wijse 1 •
als hot zand von de workeli^khoid (par* lo). Doordat do kor~

ij

rola zoo groot zijn, hebbon do vortical© waterstroo”.en, dlo
ZGor plaatsolijk voorkomen, goon kracht genoeg om zo omhoog

j| p
hj ; >

to vooren. Hot bimstransport in hot model geschioddo dan ook

j

bijna ultsluitond rollend, Alloon op de plaats, waar do tur-

j-

bulontlo van hot y;nter hot kraciatigsto is, naciolljk tussenen

j

do lago dammon binnon do kop van het noerdorhoofd, kon mon
waarnemon, dat do bimskorrols eon oindv/eogs omhoog wordon go-; |

17

'sllngord,
Ovoral oldors bll^ven do korrels, dio door do eon of

i I* *

andero oorznak in bo’.veginp; zljn peraokfe, , rollon tot zij In
eon gobiod koraon, v/aar do stroonianolheid mlr^lor is, bljvoor-

i i

boold doordat do diopto toonooiiit. Oaar blijvon zo liggon#

' ^

or aohter ontstaot eon s troomvorlamrning, soodat do volgende

!:

korrels, die over de oorste lieon rollon, oveneons blijvon lig“'

' ,

gen. Goregeld workt de banlc in stroonipiohting uit, de bonodon- ih'
stroomscho kant komt to staan onder hot natu-urlijk talud van
bins onder water, dat ongoveor 45 gradon is, dns zeor steil,

|!?i

zelfs wanneer rson in aanmorking noemt dat do modolbodom door
do somengetrokkon schanl eon storker bodocirelief heeft, dan do i r ''
werkelijkheid*
fip'.
hij hot werkolijko zand kunnon do bankon niet zoo stoil

Id p

afloopen, daar-de zich noerzettondo korrols telkons weor wordon opgowerveld on zoodoonde oen vool vlakker boloop doen ont-i
staan,
| ;'j'
Eon tv/eodo font van do modelbanken is dozo, dat zij in v
vool sterkore mato dan in do workoliJkhoid neiging hobben om

H

hoogor te worden. Van do korrols die koraon annrollen zijn or

ili.j

eonige dio toevallig zoodanig tnsschon roods aanwezigo torocht jl; [:
komen, dat do stroom er verdor weinig vat op heeft, bozo kor-

i| t ;

rols blijvon liggen en gevon aan do dnarna komend© op hun beurt;[:'l
kans op beschutting, be bank v/ordt longzacierhand hoogor, tor-

i | |- i

wijl do kmin ook moostal in de stroonirichtlng gezion, nog op~ iijji i
loopt, bit gaat door, tot do sti-oom door hot klelnor worden

" |

van hot boschikbare profiol, zoovoel storker wordt, dot in tiio-.j i
nomondo mato roods tot rust gekomon korrols worden inodegosleoptI:: i’
. lots dor/velijka gebourt op plnatson, wanr hot profiol

iili i

zich vorbroodt, bijvoorboold aohtor ©on dam, dio scheof wordt

H-

oongostroomd (figuur 28), bij do kwp van eon dorgelijko dam A

11 •

is moostal materianl in bev/eging; dit gerankt ten deodo in do

i! p.

luwto on vormt daar eon bank G, Dq van de dam afgokoGrde zijdo Ij'
van dozo bard-c wordt evonoons zoer stoil, de helling b benadert
soms hot natuurlijk talud, 'i'och wijst dit nlot op ultworkon
van do bank: de stroom loopt evonwijdig aan do dioptolijnon on
do korrols doen dit ook, Achtor dezo banlc goraakt eon dool van
dozo korrols in do sbroomvorlamming en zal dan blijvon llggen,
bo stroomzljd© van do banlc

groelt s no Her

17.

: -r.

dan de damzljdo F, waar ralndor korrols komon: do achtorkant
wordt dus oonlgsaias haakvoznnlg, wat op eon aantal aukolfoto^s
Is to Zion, Wollioht spoolt ook do ac/itor do bank aanv^osigo
neorstroom In dozen eon rol* Do steilo sijkant on do haak
zullen in do v/erkolijkiaoid vool mind0i» geprononcoerd zijn,
daaj* hot apringondo on gosuapondoopdo zand vopvlakkond workt.
Hosumoorond kan dus ivordon gozegd, dot do modolbanl-cen to
hoog zijn on to stoilo aohtop- on zljkanton hobbon. Bankon
togon eon dmn. hobbon veola oon haak, dio in do v/orkelijkhoid
niet, of in vool wdndoro mate, voorkomt.

u 1;

Da Icuil bij do kop van eon dopgelijko dam ontstaat doop
hot foit, dat de splitsing van de stpoomen, die naap links on
naar pochts gaan, niet ppocios bij do kop ligt. Do stpoom
tpokt dus OKI de kop on wel dos to sterkop, naapmato deso Kilni
dop is afgerond. Do snelheid is plaatsolijk al spoodig zoo
gpoot, dot eon begin van oon kuil vvopdt gGvopmd, Op hot talud
B van dozo kuil (riguup 28) liggond© koppols viropden doop eon
gpoot aantal krachtcn aangogpopon. Do zwaaptekpacht vopoopzaakt do roaotie von do bodem, waapvan do hopizontele conpo—
nont ovopblljft.
.t .
Hot stpoornondo %?atep oeTont oon stuv/druk in de stpoomPichting uit, hot vophang van de watopspiogol vopoopzaakt stntlaoho kpochton, dio ook in dvrarspichting v/orken, daop do gokpomde stpoorabanen eon dwapsvorhang mot zioh bpongon,
! Mi •.
Bij do bowoglng van do koppol ontstaat wcopstand, dio
tegengestold is aan do bov/ogingspichting on bovendion ©on contpirugaalkpacht loodpooht daapop, omdat ook de koppels in hot
algojKoen gebogon banen bosohpijvon,
uet roaultaat van eon on andep is, dat do koppol uit do
kuil wopdt geslingardj hij volgt niet prooiea do watepdoeli
tjos maap vopivijdopt zich
gPocMJOPO-^efttpi— i ff <’*
I •
i^g^alkraoht v;at moop van do dara.
Do kuilon, dio bij do aangostroomde aohoppo punt van oon'
dam ontstaan, bpoxigen zoop grooto hoevoolhedon mntoi'iaal in
omloop, Om dit to voopkomen moot do dam mot eon g2x>ote straal
wopdon afgopond,
Zoovop kan wopden nagegaon, komt do .voriaing van do icui~
Ion in hot model vplj^ol ovopoon mot wat in do v/opkolijkhoid
goschiodt, Blechta zal do wepkelijke kuil wat goloidelljkop

17^18.

:

ill hot OKiriri^jondo torrein ovorgaan dan do modelkull, dlo
voalal eon lain of moor schorpe rand hozit.
Eon undoro oorzoak von hot vormon von dezo zeer aotiove
vordiopingon is eon worvolstraat, Dozo komt voor, waiinoor •,
tv.'oe stroomen m.ot ongolijko snolheid noaot elkondor bostaan'^
Eooals ondor ondore moestai geschledt bi^ hot bonodonsurooE^t
scho olnd van eon dam» Door do draalendo bov/oging ontstaat
eon ondordruk in hot middon van olko wervol; v/ollic^t zal in
verband doormodo daar eon storko opwaorta gerichto stroom
voorkomon, dio bodoim'tiaterlaal meoneomt. Doordat do dlcntneld
van dit matoriaal grooter is, dan dat van water, worat hot
naar bulton geslingordj hot zot zlch dan vooral noor aan dio
zijdo van do worvolstraat, waar do kloinste stroomsnolhoid
hoorscht, Daar ontstaat dus eon bank, terwijl in hat gebicd
van do staartwervola zelf uitachuring zal optroden, Do mogolljkhoid is niet uitgesloten, dat do bank in do werkolijkheid
in VGol mindoro mate zal ontstaan. Door do hovigo turbulontio
z&l hot opgowoolde matoriaal zich over gx*oot© oppervlaktcon

j ; ;
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vorspreiden*
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I,

TooV0Gran von blms.
r-o t^'raging van w^atf^r^in hat modal kan allaon mot aa
werkelijkhoid ovoroenkorr.on als aan do ranavv>05n-/aa:vhni ia voi'
dan, d,w,z, ala over elk olenent von do modolbogreazing ovonvool water stroomt, ala mot do v/orkolijl’Choid ovGreenicomt*
Rtrikt gonomen goldt voor do bov/eging van hot bodomi.iaooriaal
hotzelfdo, Mon zou dus nan do instrooiricant blms moo ton toovooron on hot aan do uitstroomzijde weor verwijdoren.
Doze worlcwijzo Is ochtor'nlet mogolijk. In do eorsto
plaats is van do zandbewoging in zoo niot gonoeg boxond,
Voorts zou voor hot model oon bodommatoriaal mooton wordon
gokozon, dat zlch op volkomen analogo wijzo bewoegt als hot
zond in do workolijkhoid. Aan doze voorwaarde voldoot bima
niot, zooals in par. 17 is uitoengezot, Mon zou kunnen trachten mot eon andor matoriaal do v;orkoliJidioid dichter to bo~
nadoron, doch do idoalo toostand kan dan toch niot wordon
vorkrogon, Daarvoor zou ook weor do bodemligging mooten wor¬
don nagebootst, dio tijdons do ondorvlood on do ob voorkomt.
In dlo periodon kan imc-ors neiging boataan tot hot weor op-

,"i
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'

ruiraon van bij vlood op^ev/orpsii bankcn of tot hot opvnllon
S !
van door do vloedstroom uitgeschuurde knilen.
In hot raodel is daarom niot gestroofd naar sen vollodi£*,Q troergGve von do bods/jibov/sging, doch alechts getrachb zoo e*
con good ruogolijko inslcht to vorirrljgou in do v/ijze waarop
do plnabsolijko kuilen woi'don govomd on in da wegen, die het
ultgenchuui'do riatoriaal aflegt.
Ailertoe leent do bins zlch good. In hot geblod van da
'i
noivaalo strooiuon v/oidon alloon do ruoest blootgostolde korrols
aioogovoord. ^Jaxineor die zljn vordvrenon keert daar do rust
a . :■
torug, Het uitv/oolen van do putton op do plaatson, v/aar de
strooin gestoord is, daarentegcn, kojnt in do blmsbodera goed
I ^ i
tot sijn recht, Blj net booordeelen van hot afsotton van do
. nitgeschuurde bins moot wordon golet op do fouten van do modolbanken, die in do vorige paragraaf zijn vermold,
\^’ordt hot etroomon eoiiigo tljd voortgezot, dan zullon
tonclotte do kuilon zoo diop worden, dat do stroom or niet
moor in voldoende mat©, indringt. Ook worden do boloopon to
f
stoil, zoodat Ran do uittocht van biins paal on pork vvordt go**
\ atold. Door hot maken van golven knn mon do kuil nog dlopor
■
■!
I
maar ton slotto komt or toon eon oind aaii do bims—
: boT/ogingj men zou kunnen sproken van oen statisch ovomvicht.^ ^
r* r
In de v/orkeli jkliold is do toe stand andors, omdat godui'on"
do hot grootsto godeolte van olko gotijporiode do ■ultsohuron**
do stroom niet loopt ©n dus aand naar do Icullon kan wordon
toogovoord, hotzlj rollond, hetsij dooi'dat hot uii? hoogero
K'
v/atorlagen bozlnkt. Elko vloedporiodo zal dit zand woer ult
do ktiil v/ordon opgowoold, zoodat do vorming van bankon steods
i ,vi f .
kan doorg^aan,

I

,

n‘? *

I N''
Om dit in. hot model na to bootsen is in de kuilon bims
J 1;; ;■ ^
toegovoerd. Zoodoendo kvrean ,or op do duur zoovoel matoriaal
beschlkbacr, dat do benken kondon worden opgobowvd*
f
Eon mooiliJJdieid is gelogen in do bopaling van do hoeteoolheld bims, die moot wordon toegovoerd in elko kuil, die
geduronde do oersto stroomporlodo is ontstaan. Oorspronkelljk
was het de bodoollng om dozo hoovoolhoid te kiozon ovenredig
aan do oppervlakto van do kuil, omdat men missch’el.n mag aannomon, dat do in v/orkelijldioid afgezotto massas per oppervlaktooenlioid niot vor zullen uiteonloopon, ilet bleok echter, dat i'
do activitoit von de vorschillendo kuilon stork uitoonloopt.
; !

f

(■ : :

3; ■ >
■

■
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i^ozelfdo blwstoovoer pox' eonhoid van opporvlak, dio door do

j il
i i‘

oone kuil gomnkkelljk kan vvorden vorr/orkt, is voldoonde om
^

oen nndoro in korto tljd dioht to makon. Danrom is op do duur ’!
do bimstoevoor zoodanig gorogold, dab do kuilen eon diepto
van enkolo motors belioudon^\ bij aio diepto stelt zich evenwicht■-dynamisch evenvlciat- in tusschon nan- on afvoor.

‘V

Gedurende do tijd, gMiurondo vvaarin naar do Icullon van hoi 1' !
stroomendo model bims wordt toogevoerd, breidon do bankon
van uit do kullen komend materlnal zich 'ult, Aan dib ultbroidon komb eerst eon oind, wonneor aan do benedensbroomscho kant :;h;
bob matoriaal weer wordb woggosloept doordat daal? grooto stroon^ ''':
snelbodon hoerschon.
gescbiodt meostal eerst na zoor laxigo |! !
tijd, in bob modol tiontallen nren, soms Is doso oindtoostand 'll'
in bob gobeol niot beroikt,
'
locals reeds is opeomorkt, mag uib de digging van do banken in hot model niet '.vordon bosloten dab in do werkelijkboid
dezl^fdo toes bond zal voorkomon, l^aarvoor zijn do vorscbillon
tusschon modol on workelijkhold to groot. i'ocb kunnon uib do
. opgomoton dleptoli^lnon von bob modol vorsohbidene conclusics
wordon gotrokkon,
^
la ergons in hob modol oon nolging tot goulvorming, dan'l l
, zal op do ovoreenkomstigo plants in do workelijldioid zokor
eon goul ontstaan. -'aor aai-igovoord matoriaal in'liot medol
weer gomakkolljk door de sbroom wordb moogenomen, zal zokor
geen bani^, nltbans goon boogo bank, zijn be vorwacbton.

* I%

^'^en bank in hot model zal moostal ook op oen bam-: in do
werkolijkboid duiden, docb do vorm on vooral ook do hoogte,
kan gebeol anders zijn. Dezo.laatsbo zal in bob modol veelal "
Joolangrijk to groot zijn. i^o belangrijkste aanwijzigingen
zijn do richtlng van aan^groeiing on hot voorkomen van randen,
die door
langsgaand.e s broom wordon afgoslopon; k'on goado
beoordeeling kan uitslultond plants bobben, wnnnoer do mukolfoto’s in verband mot do stroomiiDgramKien wordon feoschouwd.

'

[ i.

Eon gegeven, waarmea de activitoit van de kullon eenir-s-

:•

1). Oo diepto van doze kuilen staat uitoraard in geon enkel
vorband mot de diepto iie in de workolljkheid kan wordon
vorwaobt.

I

'

1,

£ina kan vvorden baoordeeld, ic do hoavoelliGid. 'bliTiS, dio per
tijdBOorihold kon wordon toogevoord*

19» Indcelinr van eon 'bimgiroting.
Ooropron>:olijk ctond men ter.xlljk sceptisch togonovor
do in hot model to verkrijgen uitkomsten omtront do bev;eglng
van hot bodoEmatoriaal, Do oersto prooven in deso rlchtlng
virerdon daarom sender vast prograsima uitgovoerd. Toon echtcr
block, dat bij do beataaxide vorm van do daar.ien do in hot mo¬
del gcvormdo banken on kuilon seer vool betor met do v/erkolijkheid overoon tonamon, dan voCT/acht \7erd, is msm ertoo overgogaan om do meetmothode vordor to ontwiickelen. Do ooroto
i
golvon wordon •ait do hand gemaalctjdoor do wisoeionde hoogte

viati eon goodo vergelijking van do vorschillondo metlr^gon
niot nogelijk; dlt word beijor bij do machinaal opgevxkto gol- :
von,
Bime word aanvankelijk op goed goluk.in do kuilon gebraoht,
- i
.
'

■ |

Pa deso poriode van sooken on taston v/erden do dofinitieVO motlngon ala volgt uitgevoord;
U, Do to onderzoekon situatle van damiion on hoofdcn v/ordt ingebouwd, do bimo vrordt vlak afgostreken, vmarna do hoogteligging v/ordt opgomoten, ifet rosultnat is do mukolfoto U
(•aitgangsllgging),
■ A, r»0 stroom v;ordl; door hot modol goleid, sender
bimstoovooi-’, re na eonige uren (mooctal 3 tot
bodom wordt genukoldj hot resultaat wordt met
3, Dij het vordoro stroomen vrordt do golfmachlno

golven of
6) ontstane
A aangeduld,
in werking

gontcld. In do kuilon, die bij A sijn ontstaon, wordt bims
toogovoerd net do bimsverdeoler. Do bewegixig vaxi hot uit
deso kuilon komond blxiia wordt intenalever. Ook eenlg loa
matoriaal van do seebodem sot sich in boweging, doch dit
vindt exjcedlg boschutting in kloine gaatjos in de bodom,
Eoodat do bev/eging dear spoedig ophoudt,
IVannoor do toostand sich heoft afgotookond v/ordt het
water Dtilgorot on do bodom, ala goval B, opgonomen.
C, Vor’volgens wordt do stroom v/oor in gaxig geset on wedoi’om
oonigo uron gohandiiaafd, Zoodoondo komt man tot het gov'al

■ c.

!
|

i
40»

Ip,20.

i

r. iiij xiOQ lancer sstroonien'kan do olndtoostand worclon bcrolkt.

‘

rezo ii;Qnii;or;fl; sicli daardoor, dab op elk -print van hct model ' Mi,
do oTvoor van. boderrLaiateriaal golijk Is aan de aanvoorj do

jM i

Irulloxi on bankon voran.deren dan. niet meor* Hot model v/ordt

pi;;

voor not laatst gomnkold; bet resultaat is do foto B» ■

l.jj :

liiot bij alio sitaatics van do dommen is de vollodi^io

; i’lj '

eerie doorgemoten, Soma is niot doorgegaan tot de ©indtoo-

::|i

staiid I\ ook ontbroekt C v/el oens, zoodat tuaschen hot in

; Mj ;

working ctollen van do bimsvordeelor on do oindtoestand

.

fileohts eon tusschonvorm wordt vastgologd,
Behalve do dleptekaarten, uit de mukolfoto*s afgoleid,

fjiji;
:
iMl!'

waarvan er dus hoogston vijf aanwezig aljn, is van elke situ** = M*
atie bekcnd hoe lang is gestroomd on hoevool bims is toege-

; :r,

voord. tot het boreiken van elk der bodemligglngen A - B.

MiH
■I i

2Q« Verachlllen tusschen model on werkell.|kneid»

.Mili-’

i * Mi ^

ho belangri^to punten, waarin het model vorschllt van

MjjJf

de workeli^Jidioid, zijn in hot voorgaande varmold; hiorondor

i

\ Voigt een ovorzicht van deze punten*
' a. boor do kleinor© waardo van hot getal van Heynolds is de
)

turbulentie minder (elgenschap van all© aodellen),
b# bo samengotrokkon schaal voroorzaokt oen to stork bodemrelief ©n in hot algomeen oon ovordrijven van alio verti-

M
.;|'i .
i';- \ i
|| m '
i|

oalo afstandon on vortical© bov/egingscompononten,
0. Do toootand in het model is stationair en niet, zooals in
de workelijkhoid, mot do tijd voranderlijk.
d, Ebstroom en ondorvloed zijn in hot^ model-viogeelaton,
e* Bi^ do bimsprooven is plaatselljk do bodem rolatiof to
ru\7 en dus do wrijviag te groot.
f, De bowegelijkhoid van hot bodoijm;atoriaal la to kloinj

M|I
m

^

p
j; !HM
; ::
k .’Mj
M

bowoging met sprongon on in suapensio komt bijna niot

: j, j

voor.

; ifj L

g. Do grootto van do aanvoer van bodemmateriaal in do kuilen
moot ai\vijkon van dio in do workelijkiicid, daar deze laat8^0

onbekond is.

'
^^.j..{. .f

j;: ;
:|iV_

.f f .j. ^^

.
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il.

V.Qyorzlcht van do vorrlchto xnotlnr'on.
j

i,

i

1

i::-:
21, Indocllnf van de irietInporx In porxoden.

In het be^ in '.raren do metlnren nog tamolijk gebrokklg,
I

1^0

:

r

3trooirrverdeeling in zeo was nog sleclits globaal gelijlc |20“

maakt aan de workolljkhoid, zoodat hetgoen zin had ocnigszins nouwkourige rr.otingon uit te vooren,

bowoging van hot

j. ?!

! h

bodoramnteriaal was goheol on al nitgoschakold, daar de bodem

van hot riodel over do voile oppervlakte van cenent was, i^troo” i! ?
men wordon op hot g:ezlcht beoordeold; na oenigo tijd v/ordon do

iKi ' ■

oerste prooffoto's goiiiaakt, can de hand waarvan do wijzo van
'vastloggen van do strooraon word ontwikkold.
In doze wanrnomingsporiodo werden eenigo bolcngri^ke re“

it: f

snltoten boreikt. Ten oerste bleok hot dat hot strooiuboeld

n,

van hot model behoorlijk mot do v/orkeli^kheid ovoreenstomde;

-

f ■' s

de komiiorkendo vorschijnsolon, die in paragraaf 1 zl^n bo, f

aohrevon, kan i^n alio in hot model terugvindon,
Voorbs word globaal nsgogaan, of de godnehto wijziglngon
van figuur 3 vorbotcring zondon gevon, Dit is niot hot geval,
daarom werd oenigo d'agon in verschillondo richtingen gezocht

f

near do wijze, v/anrop de vorbotoring wel Icon wordon boreikt.
Do periodo, die met I is aangodnid, word afgesloten met
het oorriogeoren van do zoestr’oomon, door betere regeling van
inloop on nitloop van hot model.
Toon hot in bevredigdo mate was gelukt do stroomon V‘;n
het model in zee in snolhoid on richting to doon overoenkomon

|:|n ;

mot de waarnemingen ter plaatso, kondon de nauv'/keurige me-

f I ■

tingen van stroomon in do omgovirxg van de mond, zoov/ol bij do
besbaondo to^stand nls- bi^'5 d.® gewijzigde toestnndon, boginnen,
De in doze meetporiodo II met gehool vlak model 'uitgevoorde

ij:^'
f?’
i:. ‘U,

8troommotingon zijn de meost beti'ouwbaro van alio, Zij zijn

HID r

fotografisch verricht en dus moor dan voldoondo nauv/kourig,
berv/ijl do bodem van het model nog stoods ovoral uit oemont-

:

spooie bostond on dnardoor de juiste gladlaoid had. Dit bleok
uit do opnomingon van do waterspiegol, wa' ruit do vvri^vingsooofficient kon wordon berckend.
Bij do mond Virordon nog stroommetingen gedar.m mot do JaI

'1

21

t

22,

42

oob£5en-s troorariO ter.
Sen onkGle motine werd in dose periode vorricht, ;vaor'

bij do atroom, die do v;’atonveg introkt, opsottolijk flinlc
wat storkor dan normanl was (-enoivon.
In de vol£:ondo porlodo III was do cejKontbodem blj do
mond vorvagen door puimateenkorrels,

soodat daar do bowogi'ng

van het bodoinruateriaal kon w'ordon nagegaan.
Doze eorato llLiaprocven waren uiteraard ralndor syatoraatisoh opsezoty dan do latero. De golven werden in deso poriode nog uit do hand goffiaakt;ibiKS werd bij schopjos tegolljk
ijogebraoht. Door doze iiiotingen ivord do ondervlnding opgedaan,
die noodig waa,

on* do dofinitieve bimeproeven to organisoo-

ren, het opporvlak van het bimsvak was wat kleln voor de toostandon, waarbij danjmen ver In zuidweatelijke rlchting waron
verlengd. ttroomen warden alleen blj do opporvlakto gometop,
onwel met bohulp van brandend© kaarsjes. Do stokdrljvers
teokenden zich niot voldocnd© tegen de blmsbodem af,

terwljl .

het koliumpermanganaat tusschon do k^orrols natuurlijk goon
soherpo a trooper* vormdc,
nij oenlge motln^ron in dose period© v/erd do Watorweg
' gehoel aTgesloten*
In period© IV zljn de dofinltievo proevon omtrent de
verplaatsing van bodenimatorlaal uitgevoord volgons hot programma van para^;raaf 19. ook hlerbij warden do stroomon al¬
leen bopaald met oppervlaktometingen.
Do poriodon hobben all© eonlgo maanden geduurd, namoliji^
herlode l van 1 October tot begin Doceabor 19^0,
II oegin Decombor 19^0 tot 20 Fobruari I99I,
’*

III van 20 Pobruari tot begin April 19^1 en

I’

IV van bogin Mol tot eind September I99I.

Gndersochte toes tar.dcri^

voroenkomsti/r hof in

beatannde toestand

diA n
aio o-

^og D en .. en eon groote. sorio, die ondor do

uiiSMriHMiU

22.
4^.
• i« ii■
'

verzaxiiellottei* W valt.
»

;jFi:

Do sltuntlos, dio in do overi,r.o potloden zijn doorgenjoten, zljn mot Arabischo cijfors genumraord l-iy,

.-.I

dij nl dezo toestariden zi.1n tweo hoofdgroepen to ondox*schGldon, namolijk die, v/anrbij do loidnm Is verlengd, on
die, wanrbij eon , los van do overlge dammon, aangebraciito
stroomgoloider een rol speelt. Tot do eerste behooren reeds

I

i' N

do toestnnden
on C, waarbij do godachto verlonglng nlot
do Julst© bleok to zljn,
Eoa stroomleldaia uord hat eerst geproboerd in hot begin
van do fooda perlode, on »el blj toostond J. Do vei-betoring
die dnnrdoor was verkrogon. word nog moor goprononcoerd toon'
do Julsto stand van oen dergolijka leidam waa opgozooht.

M' p

^

Een aontal sltuatlos bohoort nooh tot do oono, nooh tot
do andore hoofdgroop. ZiJ zlJn meoatal, m hot begin ondorzocht
oon twaetal nog op hot laatat. jjij oen van dozo toostandon

•1 ?

word do invlood nagogaan van hot dlohton topzlnkon) von da
put voor do loldam (tooatond 1), on andoro vortoonden oen
vornauwlng van do mo.id, of verlonglngon aon hot noorderhoofd,
■!,

:>

.1

non geheel afzonderllIke positie neemt do sltnatie In
die -1 is gonooird. DanrbiJ is gotracht, do stroomon to ro^

i

i

produooeron, dio voor hot aanloggen van do loidara, v^aarmeo
In 1909 is begonnon, hebben geloopen.
I'abol 4 bevat oon bpsomxnlng van do inotingien, dio in elke
toostand Zljn verrloht. Do opscnri/fton van do kolommen hobbon in doze tabol do volgondo botookenisj
Perlode I
a ’^Vaarnomen van stroomon
,

)

ID ,1 .

I;. I.
: ■

I

0 a Fotografeeron van oppervlakto-stroonon
S a Potografoeron van gomlldcldo strooiaen

B a, Potografeoron van bodemstroomon.
Period© II,

I ■i

Mr:

0 a Fotogra^ooron van opporvlaivto-stroomon
S a Fotografooron van gemiddoldo stroomon '
B a Fotografooron van bodomstroomon
M’I[i ••:

I

.

22

44
■;

I

-

'i I.
I !

iM

Qww a Verstorlcte sti’oom door do Vi^ntorwog,
J a Jacobsea-stroomniotlngon bij do mond
P a Pollschaalwaorneraingon,
Periodo III.

:■

ii I

'

N i

I '

iM i:
•■■I

•;

111!

0 a Fotografooron van oppervlaktostroonon

I

Boweging van do bodem zonder blmsaanvoor
f Mb a iiewoging van do bodem met bimsannvoer

f

Ii'
■; i

*

(' I-'

'
F/aarnomingen zondor stroom door do Vv'atorweg,
Perioae IV.

;

;; f i

7*s Janmomingen von stroonon
i

. 0 *s Fotografooron van opporvloktos troomon
Mu a Uitgangsligglng gef>tografee3?d,

b ] a Stroomon met blmsaanvoor.
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VI, Te boefcanndo toostand.
23» Aanpaaalnfg aan de goeatrooTnon,
Dadolijk, nodat voor do oerste maal water in hot riiodol
was Inge la ten, word bogoniion mot hot re^^olen van in~ on uitlaat,^Daarbij word or naar costroofd in eon raai, loopend
van Zuldoost naar Noordwoat, on^eveer 2000 moter ton Zuld,
\7eGtGn van de loidam, oen stroomvordeeling te vorkrijgen,
ovoreonkoinond mot do drljvingon van figuur 9. Eozo raai
valt sonieu met do ordinaat 25 van hot model.
Door hot varieeren van de ingelaten hoovoolhoid kon do
gomiddoldo stroomsterkto wordon ingosteld, daarna word door hot vorschikkon van do spijltjes van de stroomvordooler gozorgd voor hot benaderon van de goede stroomvordooling: de
;
grootste snolhoid longs do zoezljdo, oen uitorst langzaam
;
ofnouion van dozo snoHioid naar de wal too* do afnanio wordt . j
moor goaocontuoord in do strook v/nar hot verlongdo van do
j
leidam door loopt, Dicht bij hot strand van de Boer is do
snoU-ioid omstreoks do holft van die in zoo,
I
Aan do uitlantzijdo zijn do gegevons uit do workolijk' heid, vooralbij de kust, minder volledig, De drijving van . ;
11 Juni 193b vertoont daar een zeer grooto snelheid; die
i
bij de drijvlng van 20 Juni is nog niet de he1ft von de eorst*
genoemde. Doze zal door getij (springtij) on vyind (ZZO,
0 Afj'hJ') obnormaol groot zijn ge\veest; 00k hot felt, dat hot .
hior oon opporvlaktedrljver van slechts 1,30 m longte botroft,
wljat aan, dot do sneliiold grootor dan do gemiddeldo is,
Ovoroenlcomstig de elders langs do kust opgedane ondor- |
vlnding, is onderstold dat 00k hior de snoliioid in oen enliolo kilometers breede strook langs do Icust landvmarts goloidelijk ofneomt, De elnschulven zijn gostold in overeonstemming hiermodo.
Do stroomsnolheden in hot modol zijn aanvanirolijk mot
!
drijvera en stophorlogo bopaald* do richtingen wordon op hot *
oog vraargonomen. Doze laatsto vortoonden eon goede ovoroon- .
steiiimlng met do workolijkhold, v/at trouwons niet andors dan 5
te vemyachten was, omdat de stroomrichtlngen larfo de modelgronzon v/aron vastgelogd’(paragraaf 7),
(/"
i
Aan het eind van do waarnomingsperiode I zijn de stroo-

22 24,

4d. i'.
1

'

; I ''

'1 •..

mon door hot modol fotonrafii^ch opf-onomon, zoowol mot opporvlaktodrljvors (papiertjos) uls stokdrijvora. DaarbiJ blook, i'
^
dat de stroomverdooling ovor hot algoraocn Indordoad good waa,
maar dat or in details nog wol viol to vorboteron. Do snol,'i
hodon Ian' S do zooi/aartscho grena (raamzijdo) v;aron iots te
ij
klein; in lanjdv/aartscho riohtlng naxa de onolhoid aanvankelijk iots toe, aoodat blj do coordinatendraad 6 do snollieid
!
20, aan do opporvlnkto zolfs 21 cia/soc was, in do workolijk- i; :
hoid dus 64, rosp 80 cm/soc* Op do haaovlakte waron de snol- I'i' i
hodon woer iota kloinor, dan go'vonscht v;as,
h i
hot dose onjuisto stroomvordooling sijn dus do oorsto
motingon gedaan. Dear hot slochts oriontoorondo isetingoh bo- [' /
trdft, v/aron do botrokkolijk goringo fouton niot van veol bo- ii' n
long, Voor do dofinitiovo stroonmiotingon word hot daarentogon I ''
noodig goacht do stroomverdocling te corrlgoeren*
Hot was oon lastig on tijdroovond werk do laatste on. *
Juisthoden op to herfen on do idoalo toostand v/crd dan ook
niot vorkrogon, Ilbt boroikto rosultaat word fotografisch
vastgologd; Kot bohulp van do stroomfotos v/ord hot ovorslcht h |
\
samongosteld, dot is woorgogevon in figuur 30 (opporvlnkto'i'f
atroorcon) on 51 (gemlddolde over do goheolo dlepto). In dose >1 !,
' figuroii zijn, ovenals in alio volgondo stroouifigiiron, go too- ji i ;
kond do stroorabanon on do lijnon van golijko diopto on gollj- | ix
ke snolhoid.
X |! J

I'

^

I

i .

Ha hot borolkon van deso toostand is aan do inloop nooit i i|
moor iots vorandord* hot de oindschuivon moost wol wordon
gernanoouvroerd (naraelijk bij hot leggon van mukoldradon, pa;
ragraaf l6), dooh or word steeds voor gosorgd, dat slj bij
hot begin van olko proof weor in do juisto stand wordon go-^f f
plaatst,- ■
■
.
,
■ " Vi '
f'

24. rtroomen bl:1 do mond.
--■

■

li.

i

hi

V

<^0 stroomon biJ do Kond to booordoelon, moot wordon
ii'; ■
gobruik goxnoakt van do motingon, dio in porlodo II si In ultro- i
voord, dio sooals roods is gozogd, hot moost botrouwbaar sijn*!' p,'
Do uitkonston zijn vorworkt in do flguron 52, 55 en 54, die re '
strooiuon bij de opporvlnkto, gociiddeld ovoi* do gehoolo diopto, on langs do bodom voorstollon*
1). Flguron 52 on 55 zljn godoolton van do flguron 50 on ^1 op grootere schaal,
*

^

'

^7.

24.

Dono strooraon sulloii nllorot^i^at inot dlo ult do vi^orkolijkhoid worden vorgolekon, Danrtoo kiannon .vordon gebruikt
do motlngon von I915-I917 (figuur 7 on 8).
Voor zoovor do opporvlakte betreft, is or wel ovGreon.komst, nia^r toch 00k verschil van botookonis, Zoowol in do
werkelijkheid, als in bet model wordt do stroom bij hot elnd
van de loidnm krachtlg seewaants 'uitgev/orpen, iiet water trokt
daarna vrljwol ovenvvijdlg am de krust op do kop van hot noorderhoofd snn, v66r bet dicbt bij do llobtonlijn mot een vrij
korto bocbt do mond binnentroedt. Bij do kop van bot noordorboofd is oon sterko concontratio van stroomlijnen. Do intrekkende stroom is slecbts smal on neemt nog niot do bolft
van do broodte van do Vv'aterwog in boslag. Zuidolijk van do
licbtenlijn houdt do strook van sterko instrooming spoodig
op; bot v;ordt nan die zijde begrensd door ©on gebiod mot
woinig stroom.
Do vor.schillen tusscben model on vjerkeliIkbeid zijn
drioerloi. Ton eorsto maakt bet bij do oudo drljvingon do
indruk, dat do Watorwog nog mindor trokt, dan in bot model,
J^it kan zoor good in verband staan mot eon vorgrootlng van
hot vomogen von do rivior sinds I9I7, maar ook werkt do aan:wosigbGid van oon drijving (die van 18 Juni I917) storond.

Doze '. rijver is blijkba>.r to laat in hot v/ater golaten, zoodnt
hot noorderboofd eerst word boreikt 1 uur 48 minuten na
boogwater, tbon hot introkkon, nlthans oon de oppervlakto
grootendoels was afgoloopon.
not opnorcon van oon feitolijk to last uitgovoordo drij¬
ving aocontuoert ook bot twcedo vorscbllpunt; hot fcit, dat
vor in zoo on bonoorden do licbtenlijn do r,:odol,sbroomlijnen
een moor oostelljko richtirig bebbon, dan de drijvorbanen
van 1915 - 17,

drijvers (2o Augustus 1916) wijkt

stork zeow:.'rt3 af van do andere* de kentering was babij,
wat blijkt uit do geringo snolbeid' van deze drijver en ook
ovoreonkomt mot do lango tijd, dio na hoogwater was verlo.pen

In 193:0 (fig,9) i3 or mot zorg op gelet, 'dat alle
drljvingon omstroeks hoogwatermgoscbiodden. not sterko noar
zoo trokkon komt bij die drljvingon dan ook niot voor.
Tuch blljgt hot oen foit, dat de stroom in bet model na
bot passeoron van do licbtenlijn moor op do wal v/as gerlcbt,
dan de drijvingen ter plaatse anngovon, Vermoodolijk is do

" >

V

i
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$

f

meost InndwanrtDcho elndschuif wat to ver open govrooot.
Hot derdo vorachll in richtla^; vlndt Eion bij hot oind

:| r

’

j

von do loidam, vooral non do strandsijdo daarvnn. Hot ult-

^

.

|

^

j

worpon om dio hook van do dnm gosclilodt in do v;ori<olljkliGld
lets forschor, dan in hot modol, waar hot v/ater in do hook
tusschon do loidaia on znidorhoord bijna stilstaat. \;olllcht

J'

j

moot dit verschil wordon gov/oton aan do goringo grootto van

»

hot gotal van Roynoldo tor plaatso in hot modol, v/aardoor

y ;,

hot v/ator hier niot in voldoondo mate turbulent is.

J

;

Eon ondor punt, dat niot uit vorgolijking met do figu-

J:

ron 7 on 9 blijkt, doch dat aan kenners van do plaatselijko

;i’'p

toestand opvalt, is do aa.;wezlghoid van

do neer, die in fi-

|
p (

;

lijko neer was niot bokend. '"ol weet mon, dat op hot ondio-

p
'

f

|

[l ;

guur 32 in do mond is gotoekond. Hot bestaan van eon dorgopor godoolto bij hot sooeindo von do logo dam vrljwol «til-

j

;

*
^

:•

'

!

ataand water voorkomt, doch eon duidolijk noer is niot ^<aar— genomon. Hu is eon dorgelijk swakko neor uitorst mooilljk

,^ji ■

,

to constatocren en bovendlen sal roods eon gerlnge storing

j li! p:

■ «

door do wind voldoondo sijn om do intrekkondo stroom longs

i;;!: |

■

i I

. (

k; ;

: ^ ^

het zuidarhoofd togen to houdon. Ook is hot mogelljk, dat or
in do werkelijkheid goon tijd bosohikbaar Is voor het ontstaan van de neor. De vloedperiodo van 4 uur komt in hot mo—

7

,1

: ;•

del mot oen minuut overoon, eon tijd, die to kort was om oen
ovonwlchts too stand to bereihon. Do toestand, zooals dio is

|

! ' i
pli, 1 | ^ i,

gefotografeord, had enkele minuten noodig om zich te ontwik-

^ j

kelen, eorst dan trad de, uitorst langzaam draaiende, noor

^ |;| •

y

op*

'

I

'

Wat do snolheden botreft, de waarnemingen in zee govon
^

'

lif ^

ih;; ' , '

. j.. , •’ .

hlor minder houvast, dooh, voor zoover valt na to gaan, is
or overoenstomiaing. Zoovrol in de vrerkolijkhoid als in hot

•

1 !

;
i, ^

'

model komen de grootste snolheden voor op do bult ten noorden

,_ j:

van de bocht bij het zuldorhoord, Bij gomiddeld tlj schljnt

j'!\

de snelheid hier II5 tot I25 cm/seo te zijn, wat good over-

^

©enkomt mot hot model, wnar eon kleln gebiod is met snelixe-

|

p

don bovon 28 cra/sec, dus 118 cm/sec in de v/orkelijklieid. In

' M !

f

|

*' "
I

tegonstolling mot wat men zou verwachton, is de snoIliGid

;

langs de blnnenzijdo van hot noordorhoofd veel geringor;

;

zoowol in hot model, als in do werkelljldioid is hier slochts

'

ongovoor 80 cm gemoten. Van hot v/ater, dah do mond introkt,

•

gaat slochts eon kleln godoolte door do bovonste watorlagon.
!
*

'
.

1

?

'

! '

'
, 1

■

•
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De stokdrijvers vertoonen in hef model eon loop, die

•:

.fi;,

zeer voel gelljkt op die van de oppervlaktedrljvers. Het in-

|j ;;

trokken van de Waterweg is lets geleidelljker, de riclitlngs-

j

verandering bij do kop van het noordertioofd daardoor lets

;i|

minder plotseling. In de werkeliikhold is dit verschil meer
,

geprononceerd, en het resultant daarvan is, dat de hanen van

.

■ M -'i
:ii

de stokdrljvers in model enVvi^erkelijkheid elkander vrijwol

^

volkomen dekken. Ook de snelheden komen weer goed overeen,

J;i;

Het maximum bevindt zlch op dezelfde plants als bij de op-

h-

:

pervlaktestroomen, langs het noorderhoofd is de snelheid
weer tot omstreeks 80 cm/sec gedaald.
Bij het beoordeelen van het beeld van de bodemstroomen

Hi!
li!|"
i’ <
ij' |

van fig\mr ^4 meet in het oog worden gehouden, dat deze fi-

y

guur is samengesteld uit stroomen, die op zeer verschillen-

jijf

do diepten voorkomen. Op de bult is de diepte nog slechts
eenlge meters,

terwijl in de omgeving van do lichtenlijn de

strooraen van tien on meer meters diepte moesten worden go—

||i'^
■

teekend,

"
I l-i : ,

Over een groot deel van het gebled wljkt de stroomrlch- j; |

\
\

ting langs do bodem in belangrijke mate af van die in hooge- y j:
re lagon. De grootsto hoek, omstreeks 6o°, komt voor in de vai| :*
vaargeul, even buiten de mond. Een strook, ter breedte van

;

omstreeks -500 m, trekt. in bijna zuidoostolijke richtlng do

jl: : j

Waterweg blnnen. Een groot deel van de 4400 m^/sec, die hot

i j|

vlooddebiot van de rivier uitmaakt, meet aan deze beweging

" liiJi :i

deelnemen. Do snelheid van de beweging is uit de kalltimpermanganaat-fotos niet af te lelden, dooh door het ultvoeren

;|;|j:W

van metingen met een Jaoobsen-stroommeter kv;am vast te staan, !,'[ 1
dat men ook hier met snelheden van omstreeks 80 cm/seo, v/el;^

\l CU

/iHi/y*'

A'

,

licht meer, heeft te doen, Ook blijkt uit deze laatste me-

; |! .

tlngen, dat in de diepe geul op eenlge af stand van de bodem

'ijj |;

de richting reeds sterk van

^"11'

bodemstroom afwljkt.

'

Bljna al het water, dat langs de bodem de mond binnentrekt, is afkomstig van dat deel van de doorgaande zeostroora, ki'i;
dat een kilometer en vender van de koppen der hoofden voorbljtrekt, Het bulgt om de bult heen en heeft daardoor eon
groote rulmte beschikbaar om zljn richting te voranderon.
Deze verandering is zoo volledlg, dat do stroom nlot de rlch-j
ting van de hoofden verkrljgt, maar ten opzlchte van doze
1

v

24

50

ochulnyioopt. Zoodoende trekt de bodemstroom stork om do kop
van hot noordorhoofd en voroorzaakt daar vonnoodelijk do
grooto nltsohuring, Verdor binnonv/aarts komt hot diope water
aan do Zuidwnl terocht; hot Is daar tongevolgo van do afnesiende dlepte gedv/ongon om op to stijgen en zoo ontstaat do
toestand, dat do stroomon, die blj do koppon van do hoofdon
bovon olkander logon, bij hot v/ortelolndo orvan nanst elkandor loopon: do waterrriassa is als hot ware oon kwart slag
naar links getordeerd*
Alloon in hot diopo gedoolto lang;s do lichtenlijn komt
do zoo julst beschrevon zolfstandige diopo stroom voor/ overlgons is do bowoging in elko vorticaal moor homogecn* Wol
wijkt op vorschillondo plaatsen do rlchtlng van do bodem-'
strooM nog af van dio van do opporvlaktestroom, maor daar
heoft men to doen mot hot ook oldors voolvuldig Viraargenomon
vorschijnsol, dat de bodemstroom door zijn kleinere snolhoid
in do boohton storkor is gokromd,-' dan do snelloro stroora blj
do opporvlakte. IXiidelijk is dlt bixinon de leldam on ook ton '
noordon van hot noordorhoofd. In grooto trekkon echter volgt
do bodemstroom die in hoogore lagen.
Hot govolg hiorvon is, dat de ZW-KO loopendo stroom '
E
; over de bult buiten de leidam over de oostgaande stroom door ^
de dlepe vaargoul heengaat. ilet is niet mogelijk in flguur
i.
54 oen stroomlijnenfignur zonder dlsoontinuitoiten to teoke- i!
non; do van de loidam komonde lijnon botsen togon do andoro,
hot water wordt hier van do bodoin afgolicht, Duldelljker is
nog de lijn te vinden, waar de bodem woer wordt berelkt,
hij strekt zich van do kop van hot noorderhoofd in noord\7ostelijko rlchtlng ultj do naar hot badstrand gasnde stroomlij-j:,
non boginnon voorbij do laatsto stroomlljn, dio de mond in- ;
trokt.

I

Op oen tegenllcht-opnamo (flguur 35) zljn eenigo gebie- i'
den te zlon, waar het watoroppervlak dlscontinu is, Bij do
Z,
bozonken dam is eon plooi, die wordt veroorzaakt door het
plaotsolljk zecr grooto vorhang, dat noodlg is om het wator
bij hot passeoron van doze dam to versnollon. De grootere
llchtplek in de vaargeul bulton de mond hangt sair^on mot 00
stori-ce krom:iJ.ng von do stroombonon daar ter plaatse, waai'moe
eon sterk dwarsvorhang gopaard gaat. Bovendion moot hot
rlchtingsvorschll tusschon do stroomon op vorschillende

24,
51.

nlveaux de turbulentlo van het v/ator* vergrooton, v/at zlch
door oon onoffen oppervlak konbaar inaakt*
Ook het over hot noordorhoord stroomondo vrator voroor«aakt eon refle^-. hot laatsto deol van dit hoofd ligt niot
goheel op hoogwater, aoodat oenlge stroom plaata vindt tcan
do noordzljdo, waar het niveau hoogor is, naar de zuidkant,
waar oen lagera watorstand voorkomt. Van vool boteokonis
dit overatroorion nlot, wat ook bleek uit motlngon mot eon
geheol bovon water opgeiioogd noordorhoord. Doze metingon
vertoonden goon moetbaar vorachil mot do oorspronkelljko,
waarbij hot hoofd do julsto hoogto had. BIJ alio latoro motlngen mot gowljzigdo toostanden, in do meotpunton III on IV
ook bij do bostaando toestand (toestand 0) la do kruin van
hot gohoole noordorhoofd steoda watorvrij gewoost.
Intorossant is nog eon vorgelijking van do figuron
^2-^4 met de uitkomston van do haagscho modolproovon van
1907. Bij dezo proovon zijn drijvingon uitgevoord bij do
toentertijd bostaando toestand on mot de voorgestoldo loidam.
Do oorste, die volgons hot verslag good met do werkolijidioid
ovoroenlayaraon, vortoonon stroomlijnon, die van de kop van
.hot zuidorhoofd uitgaando, aanvankolijk nog minder noiging
hobbon om do Watorwog binnon to trokken, dan thans hot goval
is,
I
Do otorlio Icromlng van de atroomlljnon bij do kop van
hot noordorhoofd

ns

daardoor nog moor eepronoacoord. Bij

'
‘

do proovon van 1907 net loidar,! waa de Inatroomlns vool »oor :
goloidolljk eowordon on do strooBlljnon gaan dan ook vool

aioolor naar blnnen, dan thans In do werkolljkhold het goval
la on dus ook, don blJ do nlouwo modolproovon in toostand 0
geschiodt.
Dit is dan ook zeor verklanrbaar, want in I907 is goewiperlmentoord met oon loldam van 700 m lengto, tomvijl
slechts 570 m is uitgevoord. Zooals later (bij do bospreking "
van toostand 1^) zal blijken, zijn do in I907 to *s-Gravenhago waargonomon stroomlijnen in volkomcn ovoroenstemming
mot dlo^wolko in I931 to Dolft werdon gevonden bij eon
s echts einig grootoro longto van do loldam, namolijk Omstreoks 800 m.
In 1907 is

onIcGlo moetserie _vorrioht met oon loldam k

|

25,

26i
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van 550 m loni?;to, ncunolijic serlo 54, Bij dese meting was do

"

|

|! ■’

[

dus 00k met toestand 0 van do proovon van 1951. Hob verochlld v

[

toestand vorcolljkbaai* not do thans wericclijk bostafmdo en
in lengte (20 m) van do loidara knn

£oon

waamoorabaro afivij-

Ij

king veroorsaken, evonirln als do aanwosigiiold van do bezon-

r

j i'

r:

|

ken dam. Bozo bodnvloodt hot stroom'boold nlet noomonswaax'd,

f

v/at 00k blijkt uit do drijving nr. 47 von I907, BaarbiJ had

' [ :

do loidam eon kruinshoogto von 3 M ~ K.A.P,, dus nog hooger,

’

^

don die van do bostaando bozonkon dam,
In 1907 zijn 00k eonigo drljvingon gedaan mot eon loidanlengte van I050 m (do volgnummers 55 QU 5^)«

stroom-

?

;

I

i;'lb

«

■"j

,

banen zijn daarbij nog lets gunatigor, in ovoreenotoE^zulng

-

s

5!!'

: f

mot do in Bo 1ft verrlchto metingen mot lango loidnm (too-

^

standen V en 4),

[idi
'

Bodomstroomen zijn in hot model van I907 niet bij oon

^

i|: i;;

.

;

! ii i:

j r

leidain van 35*^ Ki lengto geiaoton; dlo zondor loldam en mot

| :h'

i |

eon loidam van 700 m longto doon hot kruisen van do bodom-

I; ‘

^ S

On bovonstroom zlen, dat in do vorigo paragranf is bosclirovoi: i'1 ’
1-

Uit oon en onder blijkt, dat da modelprooven van 1907

\

f;

on die van 1931 good mot olkandor ovoroen3temrr:en on dat do

;

: I
' 1

I-I
■'

'

\

> I

f !' ' '

resultaton van oorstgenoemdo niot togonstrijdig zijn mot do

I

,

r i

e’l |,

j ' ^

! i ■! i'

workolljkheid. Bat do vorbetering, dio van hot loggen van do
loldam word vorwncht, niot ton voile is beroikt, wordt hlor-

^

t

j; ' j

> |; i '■ | I

door voroorzaakt, dat niet do gehoolo aonbovolen loidam van

700 m is gomaakt, doch slechts eon godoolto ervan, Baordoor . ,1; ‘
■ !!':

moost niet de gewenschto toestand introden, doch die van
meotserlo 54, wat 00k indordaad is geschied,

i

[

^ ■

I

;

t

•'

■

26* Zandbev/oplng,

i

,

' •

♦'

!■ i , ' |
'f'
■’

j i k!| ; ».

Bo verplaatsing van hot zand moot worden nfgolold uit
do in hot model waargonomon b0v;oging van do puimstoenkorrols, '■ j.'

'

[

Daarbij doen zlch do bozxvaron voor, dio in do paragrafenl7

'

*

! v'

\

^ J

on 18 zijn bosproken. In do dordo waarnomlngsjjorlodo is mot

i'! •

dozo toestand gestroomd, eenmaal zondor en do twoede koer
met golvon en bimsannvoer,

;| il ‘

Bo metingon zijn van woinig belong, daar de systematl~

i'!! '

sche metingon van do vierde poriode vool boter wnron. Dozo

i

omvatten een meting A (paragraaf 19) zondor aanvoor of gol-

t,

von, vordor oon meting B, waarbij godurondo 7

mot golvon

word gostroomd on in dlo tijd 10 liter biins in do put bij do

‘ f

■j

•

1
■ j,

^
'

■

4

-

leidam word gostroold, Daarna word C verkregon door no£;iiiaals
5 utir to strooEiOn on do blmshoevoelhold mot 10 liter to ver- j!
meordoren. Totaal word dus in 12 uur 20 liter bims toegovoogd: ;
dus geuiiddeld 1,7 liter per uur,
jlDe liggiiog van do bodoiJi^ waarvan werd uitgogaan (ligl! i;
glng U) is die von flguur ^6» De bims is zoo geleidelijk mo~
'
golijk afgestreken^ kloine onregolmatighoden in do diopto- ‘ [
lijnen zijn grooteddeols hot govolg van het klinken van de
j, ,
bims bij het voor do eorste maal onder water zotten,
Door het stroomen zonder golven of bimsaanvoer ontstond
na 5
toestand A (figuur ^7)» Door hot vorgelijiceii van do
i,
dioptelijn van deze figuur met die van figuur ^5 kan het
■
volgonde worden opgemorkt:
i :
1, De gewono zeostroom tranaporteort blijkbaar zeer woinlg
if f’
matorlaal. In hot gedoelte van het model, dat zioh op grooto ^ '
afstand van do hoofden bevlndt zlJn de dieptelijnen van de
J .';,
ligglng A bijna dezelfde als in de ligging U. Eenigo verdio- ^
ping in de linker bovenhoek wljst op hot felt, dat or toch if heenlg transport hoeft plants gohad. Pit transport is echter f, !
uitsluitend afkomstig ult hot eerste doel van de proef. Zoo- |i - j
dra de moost blootgostelde kernels zijn verdv/onon, is goon be
weglng meer waar to nomen,
jli
Ook bij de llchtenlijn is do bodem eon v/einlg verdiopt. f
De storko bodemstroom is hlor blijkbaar in staat eenlg bims-: f'!
matorlaal to vorplaatsen,
k-j j; i
2. De kuil bij de kop van hot noorderhoofd is in zijn voile f'zf,;
omvang gevomid. Vergelijking met de pellingen uit do worke- 'c'll'y
lijkheid van figuur 5 deet zien, dat bij de 12 meter«lijn de
kuil ongeveer oen meter diep is. In hot midden heeft hot
'■ i f
model eon diepte van 24 meter, wat zeer belangrijk meer is
Zi: ’
dan do diopto van ruim 18'meter onder U.A.P,, die in de wor- f';, , '
kolijidield daar voorkomt. Do plants van do grootsto diepte
. |
komt in het model ovoroen met die in de workolijkheid, Ook de; I V
verm van de kuil blijkt good to zijn.
I'Jj,
U'anrom do diepte,
in het model zoovoel ^e groot is, ^ * kan nlet gemakkolljk worden uitgomaakt, Direote waamoming'en .
doon zfen, dat do puimsteenkorrels hier niet alien.worden
'
meoge&loppt, maar ook wordon omhoog geveerd door de zeer
storke turbulente stroom (Het is hier do eonlge plaats in het,
model waar dit geschiedt,
,
I"
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'■

,

.

26

54

:f !:■
it;.

• : '1 ■ i :

Hot foit, dat de bowegolijkhoid van de bljaa minder is
dan die van hot sand uit do v/orkolijiaield, zal door oon on
nndor Julab hlor tor plnntse eon geringo rol spelen, tor.?ijl

hot mogolijk is, dat ook in do werkolijkhold v;ol ©on neiging ' I '
h' ,1
aanwezlg is om de p\it op grootero diepto to brongon, do oh
i: ‘i*dat gedurendo oen der niet voorgestolde fason van hot getij
, : I

weer oonigo aanzanding plaats vindt,

•

•5f •«

hot uit de knil gevoordo bodeminateriaal gaat grootendeela lan^^s de lichtenlijn do Waterweg in. Slochts oon kloln
godeolte van hot uitgoatroondo matoriaal gaat in do richtir^;;
van do 'CK>dorostrov%m togor. do r,;id«-aX ogr o.n fvginn' J?' ivx
O-O.A ho-, ..-O-X,
...on aou v<;»i‘vaohce.u,

X\x.'hu

V,' iiiOXoi'

\

ii.

due eoit oploopn^n tegen cW ^.uUtv/al doox*

hot uit do kull stroomondo raatorlaal in veel storkero mate
zou voorkomen, don hot model vertoont. Vibllicht la hot voor

1 \ i':

de bimskorrols nlet mogolijk om hot talud op te rollon. Hot
felt, dat het model een samongetrokkon schnal bezit, xyaar-

t
.d :
{

door het talud zoor stell ia, heoft hior"d^^eon storende
v/erking.

' li-

, ' I

i

5* Buiten de bezonkon dam ontstaat do put, dio ook in do
I-

v;erkelljkheid aanvrezlg is. llior klopt de diepto volkomon met
do poilln£;on te hook van Holland, duch dit zal v<'aarschljnlijli
hot gevolg zijn van txvoe fouton, die .elkandor opheffen, Eener
zijda is do bov/oging van do blma bopaald te kloln. bewogirig
mot aprongon komt hlor niet voor,

•

alle korrols rollon lances

do bodem. Baarontogen ontbreokt ook hier een inogolljko op-

i' i'i
: M
'i ^ i

hoogende wori<ing van do andero fason van het gotij on zoo.t

doendo is toovallig d© diepto van do put do juisto.
Co richting, xyaarin do put zich uitstrokt, wijkt een
xyoinig af van dio in de workolij;dioid. In hot raodol wijst do
as van do put to vool naar hot noordon. Hot verschil is ongeveor lo gradon.

■: i'

Het uit do put komondo materiaal beweogt zich niot go«
hool longs do stroombanon maar xyordt eorst door oon schroefvormigo beweging van het xvator langa do bozonken dam in de
r

richting van do loldara govoord. Cozo schrooiVormigo wator-

"- I\

bowoging is do rosultanto van oon noor langs do bodom, die
optroGdt hqdat hot v/ator de door do bozonken dam govoLdo
drempol is gepassoord, on do algeraaeno waterbowoging, dio

I
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hler nnar het noordooston la (^oricht. Dlentongovolge vorxat
zich eon vorondioping aan do nopdoostolijko sljdo van do
kuil, dlo 2ioh goloidelljk in do richting van do lichtonliln
nitbroidt,
Van do zadolvomlgo bodOK-digging, dio in do woricolljicheid voorkomt fcuasohen do dieptelijnon van

en 100 docLoI

fcoi* ondoi* laagwator, ia in hot siodol niet veol to ontdokkcn.

^

Po^bodora ligt hior* oonlgo inotei’s hooger dan not do workolljkhold overoonkont,
Kadat door hot modol godurendo vijf mir stroon was go-

I:

voord, word do boweging van biuiylcorrels seer veol nlndor,
Bllj/ibaar nadert non hloi* do evonwichts^costand, vmar-bij do
talnds van do kuilen en ban.:on zoo stoil v/ordon, dat do
binskorrels zo nlot noor kunnen bolclinraon,

ro Diotingon, die in do waarnenlngepcriodo III waren uit-i
gevoerd en ondor overeoniconstigo onstandigheden zljn vorrlcht^ ''
geven ©on beold, dafslechts soer woinig van figuur 37 afwijkt.
■ .
'
^
■
.* ' •

f■
. .’V

1)6 not B aangeduido proof dunrdo 7 unr. Godurondo die

^ '

tljd wordon gcilven gemaakt, tereljl ook rogolmatlg blB=.,(.ei-d
tosgevoord In do ;jvit blj de loidma. Ann hot eihd ven do
proof y/ae lo litor, binskorrcla verbruikt,
hot resultaat is hot compleoi van dleptslijnon, dat in
flguiir 38 ia weergogoven. ho konnorkende punten van dozo
-*-iguur zijn d.e volgendo,

‘

:1

. if
I,

1. Co Koebodom bulton hot gobled van do dlaoontlnultoit iih
''

m; h

lo praotlach nlot verandord. Clt i7ljot oh duo op, dot ook do
EOlvon nlot In staot tljn on hot bln,-, in dlt gobiod toovool

■ :r■ ■1

to bo'oogon, dat hot door do atnooto Uaa v/ordon moofeyoord

'

Ook in do atrook laneo do Uchtonlijn Is naubolijks oenlfo
VOrondoring ncrkbaar.

'

I

2. Eo kuil bij hot noordorhoofd is practisoh nlot gewijzlgd. hlor hooft zich due eon ovenwichtatoostand ingcstold: hot profiol la door do vocrtgaende vordiopini^ zoovoel
vorruind, dat do bodenstroom zonder al to grooto anoliiodon
te beroiken, do lvater7,-og kan binnentrcden, Oolc do llgging
VMi het uit do kuil konondo materiaal ia nog dozelfdo ala
blJ toestand A,
Po put bulten do loldani is .daarentcgon bolangrijk ver
1

,
,

:

.

\

,
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andord* Blijkbaai* Is ds sferoom niot in ataafc gowGGSfc oiti bij
. de diopto van
notor al het ingostrooido natorinal to vori
worlcon* In hot begin van de raetlng nain daardoor de dlej^te
van do put af, tot hij nlet grootop moop v/as dan ornstpoeks
9 raetop. Toon het oonmaal zoover Viras gokomon, ontstond v;o-

*
■

dep oon ovonv/ichts toe stand# Do hooveolheid nateplanl^ dio
-■
doop do stpoon uit do kuil v/opd gesleopt, was ppactisch go- ^
Qcin die, v/olko op word Ingostrooid, Dit raateplaal
bi*oiddo do banlc, dio bij A poods zoewaapts van do leidniu

' k
■

!i ■

I': ^

bolangpijko inato uit# Do hoogte van hot hoogsto
•- yk
punt noia daarbij slochts v/oinig too# KabiJ do bocht van hot
zurderhoofd wopd ochtop eon poll van I m + K.A.?. bopoikt
dat is oenigo oentimotops hoogop dan het niveau van do watopspiogol# Dit kan alloon wopdon vopklaapd doop hot vop—
sohijnsol,dat de golven hot bims opwoppon tot bovon do v;atoplijn*

'
|f

: 5
''r;
;V
i-

In flguup 40 is soheruatisoh do bov/oging von hot bijus—
matoplaal aangogovon. Do pijIon zoewaapts van de bocht van
hot zuidorhoofd stellon in rlchting en gpootte de biinsbowoging daar top plaatse voop. Do gpootsto noiging voop hot

\
;

■

aangpooion van bims bostaat op eonige afstand van do mond,
zoewaapts van do ciodelooopdinaat 7# Dit is ook do plants,
waap in de wopkolljidield het moost moot wopdon gozogon#
LandwaaPts van de coopdinaat 7 vopmt zich do in paragpaaf
17 bosppoken stoilo helling, D020 wljst op hot aaiigpoeion
van de bank. In do wepkolijtdioid wopdt dit aai:gpoeion go-,'

I:-::

■

il

'iJ'

rr

rI

keepd doop het go page id zulgon, dat hiop goschiedt. Dit zui-'l:
gon is do'^^pzaak van ho-^g'poets^ vopschil tusschon hot
yij
boold von do dloptolijnon, zooals do in wopkolljlcheid voop- ' '
komon on zooals zo in hot raodol ontstondon*
::
lia do hiopop volgondo stpooraing C, waapbij in 5 uup
tijds wodopoEi 10 litop bliss in do put is gobpacht, vormt
zioh hot beeld van Tiguup 59* Hlopomtpont kan het volgendo
wopdon opgoiTiOrkt;

y

ii\

1# Ook dltnaal is do zeobodem zelf niet verandopd.
2. de kuil bij het noopdorhoofd hooft zich naap buiton
wel iots uitgobPeid, nanp hot vopschil is zoo goring, dat

\

mon kan zoggon, dnt do ovenv/ichtstoestand nog vpijv/ol feostaat.
•! I

1
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5« I'O put bi,j do loldoni hooft nog on'v;evoer dozalfdo
vorm als blj B, Ex* Is dus nog stoods evenvi'-icht tusaohen
aan- on afvoex*.

! • i ' !
* d
ij'j;, ■ j

4, Do bult is nog eon weinig hoogor gewordon, doch
''rl’'',
^ '
groot is bet vorschll nlot. Hij boeft ziob zeewaarfcs niot , H v ' I
moor uitgobroid, docb grooit in noordoostwaartscbo richting'
aan. Do
van bet stoilo beloop boeft de licbtenlijn
'
boroikt.
20 liter bl:ns, die in hot model zijn toogovooi’d, zlJn in do bult opgeborgen, Verdoro uitbroi ding Vis
ocbtor niot moor mogelijk, omdat do bodoinstroon, die do
:
Waterlog introkt, roods onmiddellijk langs do bult eon

■'
j E
v

ij:

[:
i
. ]
' ; [
^
\

zoodanige sterkto bozit, dat al bot Kiatoriaal, dat hot taI’: |j
lud airolt, wordt rceogenoirion. Ook Ixier is dus eon evenv/icat? |;
toestand ingotredon:
' *j j

bet vordor© matoriaal, dat uit do put bij de
loidain komt, moot do Watorwog worden binnengovoord*
Daar ovoral evonwlcbt is boroikt^ kunnen do proovon
wordon gostaakt. Eon atroombeold D is daaroin ook niot moor
opgonomon.
,
'
.
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j) t
•ji I ': i f,
■■ ij
I ^
H i, i ; i ^
' i’i ? C, :
■ i i
'

27. Conolusies.' '

g *.
i \
Ij I

‘

:"

‘

I

V

'

J

'g h^'v'j

^

Door do bimsprooven is'bowozen, dat do situatie van do
uitgoscbuurdo plokken on banken, zooals dlo in do ^verkolljkboid aan\70zig is, boofdzakolijk v/ordt bebeerscbt door do
i

jg !
!
' [
! i,
: I

boogwatox*poriodo. Immors, do toostand, dio bij dezo period©
optroodt, gooft in bob modol globaal do zolfde situatio als '
to Hook van Holland aanwozig is,

' ■
;
i' I i

i

-t ■

i rir ' ' 'j *■
i

i

ket vrl;Jwol absolute zokeriield kan worden gozogd, dat
j I'l! ' ' ‘
hot bodonmiateriaal, dat gedurond© do maatgovondo perlodo van j’'Mi
bot getij wordt verplaatst, zijn oorsprong vindt op twee
|:V|
^ I
plaatsen. Doze twoo bronnen van vorzanding ziJn de kuil blj ■ ' 1; 'i ! ^
de kop van bot noordorboofd on d© put bij de leidam. bit do I ' i Ei ' \ |
©orsto komt bot zand, dat do verondioping in do mond-on in
do doorgraving voroorzaakt, torwi^l do twoedo do oorsprong
is van bot ontstaan van do bult buiton do mond zuldwaarts
von do licbtonlijn.

,' b ’
liJi'':
I 1| h
ji

I'

BiJ do vorbouwlng van do mond zal or met voordeol naar
'
gestroefd kunnen wordon, dat zoowol .do kuil als de put ziob I’' •

' j
j
i
^
n

;
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In mindore mat© sullen vormen den thans hot goval is. Do

* *

stork© verdieping bij net noordorhoofd zal kunncn worden go- , I
Tomd door do contract!© van do otroom in doze omg;oviiJg to
vemindoren, dus door hot rater meer over do voile broodto
^
rerdoeld do
Co iafcou
Het ontstaan van do put hnngt,

zooala in paragrnuf 17

’

.

(18) is uiteengozot, aomen mot do boelndiging van do loidom, i!‘ y
Vermindorinf’: kan hior worden vorkrogen op drio vvijzon, naiso-i; '
lijk in d© eorste plaats door do zoebodom ter plants© to ve2>!y::.
dedigon, voorts door het eind von do loidam eon zoodonigo

!|i V

vorm to gevon, dat mind^bowoging van bodoirimatoriaal daar

'i'

ter plaotso voorkomt (kopkrul) on ton slotte door hot eind

11:1

I

van do loidam zoovor van do mond to vor^rijderon, dat het uitij
do put komende matoriaal niet storond irerkt voor hot opdiop-;! ^
tehoudon van do vaargoul,

|j V;’

Pat do kuil on do put jaronlang grooto hoovoolhoden ma-ji .
toriaal kunnon lovoren, is alloon mogolijlc, wannoer ook nu

'

on dan zand zioh dnarin neerzot. Pit moot goschioden gedui-on-^

/:

do do niet bes.choviwdo poriodo von hot gotij, v/aarschljnlljk

i; ?

do ebatroom, '//anneer tvelko eb eon zandlang van 4 mm in de

; ,

■

put doponeort, boteokont dit over hot geheclo oppervlak van
100*000 m

400

dat is ovor do 'joS gotijdon van ©on go—

heel jaar bijna ^00,000 vP» Po hoeveelhold komt ovoroen mot

i h,

hot nwantixm dat Jaarlijks buiton do mond ongoveor wordt gozogen^

zoodat oen aonzanding van do vermelde grootte vol-

: 1
■ pyi;

doendo is om do put in staat to atollen geregeld nieuv/ mate- d:

i

rlaal to loveren, Ook do kull bij hot noordorhoofd zal ©on

T||' -

dorgelijk© hooveclheid bl;^ ^olS^tij ontvangon.

,;-i d'
'il • 'i

■

III

■ ‘

BiJ hot ontstaan van de Icuil spolon de grooto stroomsnelhoden langs do bcdoin, die het gevolg zijn van do kleino

d1 (
I’J

ruimts tusschen bult on noordorhoofd, eon bolangrijko rol.
V'annoer de Icuil zoo diop is dat voldoondo ruimto voor bodom— 1
stroom aanwozig is zal do noiging tot verdieping bolangrijk
vorminderon. Op hot ontstaan van do kull heoft ochtor ook
invloed do grooto turbulontie van hot vyater na het omtrokken
von do kop van hot noordorhoofd, dio zelfs in hot model wos
to bornerkon,
i
Bij do put zoewaarts van do loidam komen grooto snol- heden niet voor, Hior is de ontgronding uitsluitend hot ge-

^

. '1

'■

! 1
. i i
' ■’ p
'I ■
■ !
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^
turbulQntis van not v/ntor^ dafc ovoSl* do bosonkoii
dori Is {jesti'ooiiicl, uoso turbuleiitie nosiat
nap.i’.siato do &f-~
stand tot do oorsprong daarvan grooter wordt, zoodat ook do
neiging on hot bodor»nateriaol to vorplaatson ntnder wordt, »s
vender van do leidora af kovr.t. Hot gevolg is dan ook,
■ dot hot sand zioh botrokkelljk sr'.el gnat noerzotten, on zoodoende de 131111 vcmt, of^ichoon do anelheden daarovor belanggrooter zijn, dan in do ongevlng van do put zolf. Do
verondioplng; gaat door, tot do kop van do btilt zoo hoog gokonen is, ant do stroonsnolhold tocneent bcvea do grens
vaarbij zandbewoging plaata vindt, ook zonder ovoPiTiatlgo turbulontio* ho top van do bult ligt dan op 4 a 5 motor do sneliieid gedurende do hoog^raterperiodo is tor plaatse in
dit geval onstrooko 120 on/soo (paragraaf 24), Doze snollioid
is zokor groot genoeg on zand not fijne on nntigo korrola
3300 to no men.
Door do ongunctigo atroonrlchting word,t eon groot dool
van. hot zand, dat uit do pvit bij do 3.eidam kont, nadat do
bult tot zij^ ®voni7icht3hoogte is aangegrooid geti’anaporteea,-^
noar do strook wanr do verondioplng hindorlijk voor do scheej
vaart is (figu'ar 41), On do geclachto to bopaleii is aangenonor
uui; dozo strook ligt tusi^chan, hot noordorhoord on oon lijn, i
die 150 motor zuidv/aurts van do liohtenlijn, evonv/ijdlg daar-"
aan loopt. Do movost zeowanrtsche atroomdraad, die dozo vaar- ^
strook nog raakt is in figuur 41 not eon punt-stroop-lijn
aangogovon,: fractisch al hot zand, dat zeewnarts van doze
:|
lijn ovor do bodem vrordt beva)gon, komt in do vaarstrook tprocht, alloon oon zoor kleino hoevoolhoid gaat voorbij hot
noordorhoufd In da richting van hot badstrand, Dat dit zand
hot groowsto dool uitmaakt vrai do total© verplaatsto hoevoelli'
hold, is af t© lozon uit do intansitoitskromr.e van do zandbdwoglng in figuiiT 41. Dozo kroBr.v.o kon iiiot door eon ozacte !■'
noting, ft'ordon vo.stgolegd, doch word door waaimoming zoo good '
mogolljk bepnald. Do storirsto bodomboweging blijkt voor to
i
komen ceii weinlg zoeivaarta van de Jflodolcoordinaat 7, juist
j
in i,ot cjCdcelue vaxiviaai* *i.6t zand naar hot mlddon van do vaar—
strook v;ord.t govoerd. Hot gearcoordo dool van do intoncitoits ,
krommo stelt voor hot zand dat voor do sc};eopvaart hindorlijlj^
zal wordon, Dit blijkt belangi'ijk moor dan 2/5 van al het

27, 28.
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Zand to zijn^ Ket got&l 1,7 ^
initeschrovon op do bozonlcon dean on bovon do Intensltoltakroiriiiio duldt orop, dat
eon ovenwicbtstoestand word boreikt, bij eon toevoor van
biras in bet model van 1,7 liter per uur, Bij do overoonkoiaatlge altuatio vcor andoro toostandcn is net opporvlak van
do intensifcaitakroiiufe stoods ovonrodlg gehoudon met dit getal.
In flguur 41 zijn nog aangegevon eon twoetal profiolon,
loodrocbt op de hoordon, voor do aanvang van do proof
(atroeplijn) on na hot be'dlnligon daarvan (gotrokkon lijn).
Co bo vans to vortoont hot' aangrooion van do bult on do ondorate do vormlri^^ van do kuil,
28f Co toes band tl.1deo& keatering In.do y'atorweg.

\
'
■

Tljdena do v/aariiemingsparlod© III is g^estroond met do
zolfdo strooirisxioliield in zoo, dio bij do normal© prooven
acavffQZlQ was, maar mot oon gesloton uitlaat in do Watorwog,
L'anr stond hot water dus stil; alloen in de mond kon door
hot longs atroomond© zoewator eenlge boweglng voorkoinon,
Be stroomon wordon nu van hot oind van de leidcun veol
vei'dor Eoewaarta ultgeworpon, dan v/annoor do V/atorwog tremt,
Co hoofdstroom blljft in net Kiidden voor d© mond vorschoidone honderdon motors buiton do verbindingslljn van do koppon van do hoofdon; moor naar binnen neomt de stroosisnoliieid
spoedig af. Eon on ander is in overaonstermriing met v/aemomingen to hook van I-Iollaiid, Oon^lo modelproevon van 19o7
is eenigo malen gostroomd met oon afgoaloten V/atorweg, daarbij wordon practlsch desolfda bax^on ala thans govondon, Kr
is van afgosion do stroomlljnon to fotograX'oeron,
Do bo'weging van bims leverde eon verrasslng op, Bij
hot ontbreken van golvon viol namelijk van oon bimovorplaatslng al hoeft weinig to bospenren. Eon begin van •ultschurlng
ontstond zeev/aarts van hot oind van do loidam, maar do V'put
viol niot to vergolijken mot die van fignur 37* Verder bleof
do boclom in rust, afgozion van de bokondo vorplaatslng van
onkolo ongunstlg golegon korrola bij hot begin van de proof.
Bo intonaiteit vaii de boweging van bodemmatoriaal is
dus in storke mate afiiankolljk van do krncht, waarruoo hot

1

water over do bo^onkon dari etroorat: op hot ^/osicht Is dio
bil afgGsloton ''ntGrv?er^ niot duidolijk irlnder dan bij voile
vloed in do E(:)or£’ravinr:» De kroevalng. van de strooriibanen is
ochter flauv/or, ’wat v/ijet op con lainder groot dwarsvorhang^
dat op icijn bcurt oen kleinere sloopkrocht op hot boderffiaafceriaal voroorsaakt* Ook kan .hlordoor do turb\ilontio van bet
water minder aijn, tenvijl tonslotto de schroervormige b©woging van liet water tegon de dam zal wordon vervp.ngen door
ocn go’.vono bodoimioer_, die liet zand -wol in beweging brongt,
docb. nlct over groote afstandon vorplaatst.
Door het maken van golven kan moor verplaatsing vtm
bins worden verkregen, De boweginp^siiirich-ting is dan dezelfde
als die .van do atrooui. dus vrij veol vorder seewaarts dan
onstrecko hoogwntor hot goval ^TOS, Illonilt volgt, dat do bult
tijdenn de kenterin/i in de rateni-cg nelvlng heeft om zich
. «OGv.raarts nit to bre.iden» Dr.arxnee zal ook do longtoas van de
put iets naar buiton draaion, Boido Pci ton dragon or toe bij
ow eon vorklnrlng to gevon voor do n.lot gohocl julsto liggin^
van do put en van do bu.ltenrand van do bult in do mukolfoto
\ van toostand 0,
!

Do toostand van do bodora na het stroornon mot afgosloten ,
vVaterwog is nlot fotografisch vastgolegd,
• j
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Door bi^ stilstaand wa.ter de peilnaalden een groot aantal malen af t© lesion^ wercl do hoogtel-lgging van hun nuloun~
ton bekond* do mldd,olb£u-e fout da spin was slochts enkole
tj.6nta.llen siicrons^ in d© work©.lijkhoid dun minder dan eon
centimetor*
Vervolgeiis is de bodortilioogto onder olke poilnaald gooont-roloerd; alleon bij B (.figuur 11) was dit niet rnogelijk,
daar doze poilnaald In eon ajirsondorlljk bakj© v/as opgostold,
dat eon vcrbindlng mot hot oigenlijke .model had door een bovon do bodem golegcn buisjea Het ronultnat is, dat de bodom '
minder dan eon iriillimotor (wor.kolijldaeid I5 cm) van de julste
afv;ook bij do naaldsn /i, B, C, P on 11. Bij L is de diept©

1,7

raa (25 cm) to groot go’voest; een dergolijke afivijlcirig
Icwa.m voor blJ H, terwijl do dlopte biJ G 1,80 m
H.A*P* t^aa, '
torv/ijl hior .strand moost 2ijn,
J
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