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Doze afv/lj:<in^^ Is v/el bolangrljk; echter zal de invloed !
op do stroomen blj de mond nlet groot' zijn ge'/voost, Ernstigorl
is de fout bij D, waar do bodom op
cm - n,A,i\ lag, in
|
plants van 8o cm — H.A.P, volgons do peillngon fvez’schil
i
'
' f
4,5 mm), Pe to gorlngo diorjto londvv'aarts van do bocht van
|
do loidam moot eon ongunstige invlood hobbon op do hoevool/ |
hold v/ater, dlo ovor do bosonkon dam stroomt.
In eon stroomend model v/enden do poilnaaldon v/oderom
afgolezen. Doze aflozingon liebben grootomo onzokeriioid, dan
blj de nulpziiitsbepaling. Door onrust van do vmterspiogol
on vooral door hot voorkomen van langzame sehomriiolingon in
hot model kunnen do aflozingon afirijkingon van do juiste
waardo vortoonen, dlo onkolo tiendo millimotors groot zijn,
BiJ oon zoestand van omstreoks loo cm + N,A,f, v*0i*d
eon twoetnl v;aarnomingsroek3en uitgovoord.
In do nu volgonde tabol is voor elke pollschaal hot
gomlddelde van do aflozlng in oixi + K,y\,P. aangogevon, Bovon—
dion zijn in do tabol opgonomon de aflozingon, die to Hook
van Holland aan do ovoreenkomstigo peilachalen op 28 Augus¬
tus 1950 zijn vorricht (tabol 1, figuur ^ ) kort voor hoogwater (5,40) on ovon long daarna (6,50). Van dozo waornemingon is nog hot gomlddolde borekondj, voorts hot verschll tus—
schon hot gomlddolde on do modeIvmarnaming,
Tabol 5*

I.'lodelpoilschaal
pQlischaal to iiook v, Holland
1, Aflezing modelpoilschaal
2, Aflozlng
to 5.40 uur
5. .
id,
4.
4, 'Gomiddoldo van 2 on 5
5. Vorschil 1 on 4,

A

B

C

1
961 96| 92 97|
i — i 92 96|
- i- Iq5 9^1
I “ I - j 94 94I
- i- '-2 5i

D

P IG iH i K

4 18 19

98
55[99 84 801 79
95 89 86i 34
97 86 I 851 82
1 - j-28i - .

1

5 6 ;?

I-

961 97 i 90: 85
86|86|84951 96194 90:91169 6' 6* 1 -

Do ovoroonstemming is vorre von fraai. Van de aAvijkingon moot oon deol v/ordon toegosclii'evon aan'do onnauwkourig—
hodcn van do motingon. in hot modol la do aflozlng ovonmin
als in do workoli^JIcnold op oon contiirioter nauwkourig. Do ver-'

f
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. sohlllen MJ do mootpunten B, 0, D on H zljn niot grootor
dan die, welko door do Kootfouton loumon zijn voroorsaaki:.
k J:
Elt la oohter nlot moor hot goval voor do punton J' on
V
0. BIJ deza Mtlncen -oordt do nlV/lJklnE veroorzankt door
H
do aflozlne van 5.<io, dto, blj vrijwol dezolfdo ^torstnnden
on.Zuldon van do E'ator,rec, ten Koordon daarvan oen doolmotor iQgor la, dan dio von 6,50. Van d^ vorsohljnsol is do
oorzaak gonakkolljic aan to wijzon: v56r hoogvvator vms do
®ti-ootistorkto in zoo iraarschljnlijk nog aan hot toonoBon
daarontogon vortrangdo do strooa roodo.Vilot trangheidovor- ^
hang in zee was duo op do boido tljdstlppon verschlllond.
n ot Eodel, aot zijn stationnlro otroomlng, ontbrookt dlt
ver*ang, eon afirljiang, dio oon vorsohll not do v/orkoliik-r"
!:;h
hold moot voroorzaken. In dlt llcht boschouwcl is hot folt
dat do aflozing van H in iaodel on workelijkhold ovoroonkOBt
to dankon aan hot tooval, of Haver aan do lago aflozing
'
in hat modal,
/
^

^ ^0.

iiot^ralfdo vepschljnsal, da traashold van do stroom
\

Is

'

groota varsohil bij poilscbaal
in da doorgraving, m da werkolijkhaid beglnt da stroom j
s to vertragon (par, 6), vmardoor eon botrekkolijk
I
*cloin verhang tusschon do mond on da plaats van do registreo^nde poilschaal bostaat. of op do^o vijse eon verscnil van ^
28 cm ^an worden varanWoord, is hoogst twljfolacbtig. Eon
'
bolangrljko afloesfout blj E in hot modal is uitgasloten
daar ook blj andoro vvaarnemlngen do zocr lago stand bil E
ward geconstatoord. Wellicht is do watorstand bij s plants©- ?
1-ji. gastoord, bijvoorboold door do nabijheid van do ult•
laatsfruw.

■H:'

I

1

’

■

'

.

. om do gladheld von hot Eodol to booordoolon koBon alloon do pollnaalden aan do zoozijdo, K on L, in aan^norkl.^.
Plo longs do kust zljn alio gostoord door hot optrodon van
^ogen otrooBllJnen, wsardoor zlj hot wrifvincovorhang niot
Kunnon, aangeven.
hot vorsohll tusoohen K on I, is in tabol f, H cm

-

ZToTr^l T

™

- T
=
«
i

ovor-

vorgolijk;n mot

, --^™-.onomon. bll,kt dozo wasrdo lots aa/do LogfkL:
j . sOn verval van
mm kaii wol als net moest v/aar-

ic
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sohijnlljlc worden boschouwd,. Deze waardo zal ala grondsla^;
dionen voor do borokoning van do Conatanfce C in de formulo:

H
1-

rzi

Hlorin is;
■
IKIl
V a de snolhold van do strooii: in hot model « 18 cm/soc,
v
:■*'
^ ss d.Q hydraullscho atnaal, in dit goval gelijk aan de v/ater- ■
diepto « 11 cm,
: i
I w hot vorhang a 0,p mm over ©on afstand van 800 cm sa
vil:-0,625 X 10““^,
1
. Hieruit volgt:
C a 687 cm^/seo,
i| i
dua oen weinlg grootor, dan de waardo, die in do workolijk- ■ ^
held aanvsrozig is,
!;i!i
Ket de door Strioklor^^ aangegevon formulo kan do
grand von ruvThoid van het model worden afgoleid nit do govondon v/anrdo van C, V/onneor do groothoden in c-g-s-eenhedon
wordon ultgedrukt, kon do formule wordon geschroven als*
^
V « 210 C2jp)^/^Y^
^ p is hioria eon laaat voor do onoffonhoden in do wanden.
bit do golijkhoid
C « 210 (z;p)V^
volgt zjp as 1226, dus bij eon waerde vaia 2 ss 11 cm v;ordt
die van p ongeveor 0,09 rm. Door hot afstrijken mot cementspecie 2ijn de oneffenhedon indordaad tot eon dorgolijk bodrag toruggobracht.
yelllcht is do groots glsdioid, y/aarop in paragraaf 12
roods word gov/ezon, con van do oorzaken voor hot ontstaan

:
i
l-i H'

j;| J:;
•. <;
'
i;^.

I-

i

van do noer in do inond blj het znidorhoofd (paragraaf 24),
Eon aanwijzlng in dezo rlchtlng is hot foit, dat na hot vervangon van eon doel-van de cemontbodem door puimsteenkorrols
do neor vordween. Do oneffoniiodon p hobbon bij oen blrasbodem
aiViOtxngen van omsti'oeks 0,5 cm, zoodat mot eon waterdiepte
van 2 as eon deoimotor de constant© C v/ordtj
Css 210 (10; a, 5)^/^ a 577,
dus belangrijk kloiner dan in zeo.

x).

Dp A .^trickier heitrage zun.-Erage-der Ces ohvvlndlgkeitsformel
unci dor Aa-uhigkeitszanlen fur ts^pome, •t^anale und ges chips sene
leltungen .
;
, .
kern 1923, ..
'

A

')

'

’

*

:
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^5.
yil« re Invlood van vergchlllendo veranderl np:en.

^oo^yond 1; put

do lai-driTfl. op/^swld^
I

Toze tociJtand dankt sljn ontctaar.. aan do, in paragraaf
29 genaaktp, opnorking^ dot hot zandtransport, dat van do
put ultgaat, zou kuruion wordon boperkt door do zoGtoodem daar
tor plaatse te vordodlgon. Do vordodiging, bestaancle uit
zinlcstukken, bohoort oohter niot te worden aongebracht op
de bestaondo bodera. Do groote dlepto, on daaraiede do gologonheid tot hot afzotten van zand gedurende do eb, zou zoodoendo blijvon bestaan, zoodct de put zljn runctle van zandlevorancier zou blljven vorvullen,
■ 11 men verbetorlng bereikon, dan zal vordodigen von
do bodem moeten ViOl^den voorafgogaan door hot opwllon van
de put.

'

i

Ee prcoven, die op doze toeotand botrekking hobben,
zljn vorrloht in de noetperiodo II, toen de nodolbodora Loq
geheel uit cexaont bostond. Do put was not gips opgevuld;
togen de bozonken dan was do hoogte golijk a'an de kruin'
daarvan, zeowaarts Hop de, nieuwe boden goleidelijk af, tot
op ongovoor ^^0 cm afstand van de dan de oorspronicelilke diopto woor vyerd boreikt.
heeds bij oen vluchtigo beschouwing van do otroon in
■
hot nodol valt hot op, dat do stroon nog slechtor was, dan
in do bestaondo toostand o. Sr ontstaan bij hot oind van do :
loidan zoer sterke worvols, die zloh net de stroon neo naar '
de mond bewogen, Bij de kop van hot noorderhoofd is de stroon.V
ooncontrotie nog moer geprononceord, de richting naakt bovon- ii!
dlen eon hoek met die van liet hoofd.
fp
Bo slochte Indruk wordt bevestlgd door do, net behulp
van do stroomloto's samengostelde, flguran 42 en 4^. net eer-' '
sto, dat de resultaten van de opporvlaktodrijvers geoft moot' ^
worden vorgelokon met flguur 32.
*
I I

1,
2.

Bo verschillen zijn in hoofdzaak de volgendo:
Ket water wordt van hot oind van de leidam nl hot dich- '|l
ten van do put vendor zeowaarts uitgeworpen.
Be neer bij do bocht van hot zuldorhoofd'ls neor gopro- '
nonoeord gowordon on is zoewaarts vorplaatst. Op do
' '

.
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66,
{

grons van do hoofdatroom en do near bovindt zich oon
storko v/ervela traat.
35.

Do binnonwaartache strooiu langs hot noorderiioofd is
nog small©r,

4.

Do richtlng van aanstroomon van do kop van hot noorderhoofd is nog ongvinstigei*.
■ i

5* ■ dot gobiod van do grootsto stroomanolhedon heoft zich
in zuidv/ostolijico richting vorplaatst, vooral zoowaarts
van do plants, v/aar zich do put bovond, is do sneliieid
grootor gov/ordon. Do lijnon van gelijko sneliieid vortoonon eon tong in do richting van hot noordorhoofd,
v/aar do sneliieid ton opzichto van die van toes tend 0
is toogonoffion.
Vergolijking van figuur 4^ met do overecnkomendo figuur 5V feeft dozelfdo verschilpunton. Vooral do grooto
hook, wanrondor hot bodomwator do kop van hot noordorhoofd^
nadort, is opvallend. Do bodomstroom is ovonvool godraaid,
als dio aan do opporvlakto, zoodat do hoeken, vmarondor do
stroomlijnen elkandor kruiaon, vri.lwol even groot zijn gobleven,
'

■
i

i
'
i

A1 dezo verandoringen kunnon worden verklaard door hot
Dolt, dat hot ovor do bozonicon dan stroonendo water zljn
snolhoid nog oon tijdlang moot bohouden, waardoor do botsing
not do hoofdstroon in zoo hovigor is gewordon, Blijkbaar
workt blj do bostaande toostand do x^ut
als stortkon,
waarin hot v/ator gologehoid heoft uit to woolen, zoodat hot ’
riot eon natigo snolhoid, zondor al to grooto turbulentio
vorder kon gaan*
Is do put bezonken, dan zal do turbulontie van het x?a- | ’.|'
r-|
ter voorblj do grens van do vordediging nog zoo groot zijn i
dat not zekorhold intonslevo zandvorplaatslngon kunnen worLt
vorwacht. Dozo verplaatsingen brongon hot bodeirmiatoriaol
vroor in do vaarstroolc, zoodat eon vornlndoring van hot zandbozwaar nlot is to verv/achton.
I
Ook bij do kop von hot noordorhoofa zal goon vorboterinf
optrodon. Do schoovo aanstroonir^ voroorzaakt eon sterko
turbulenWo, die, gopaard net do grootore stroonsnolhold,
;
oon nog dieporo uitschurlng zal gevon, dan thans het goval is
Daar do draaiing van do stroonrichtingon ook do navigatr

,
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in Binder gunstlge os-.stendlghoclon zal bronsen, lean nordon
eoconcludoerd, dat hot dlchton van do put blj do loldam
geon vorbetorlng zou goven, dooh intogondeol' aohtorulteanr
zou voroorzalcen. Bit mlddol la dan oofc ton aterhato af to '
radon en daaroB zljn In do latoro waornoBingaporiodon goon
proGven irioer r^et dezo toastand gQdaan.
2, ?''atorwe,-^ venmr--7d,

Uon 20U kunnen aeenon, dat het loslaten van do naar
binnon gaande stroom van Hot zulderlioord in do bostaondo
^
tuostand %orut vwrouirzaaKt, althans bevorderd, door do bo*
-chorpo knik in dat Hoofd. Om de^e meonine ean
hob 210^01 to too toon word, uitgaande van do leidarn oen
flauw gobogon dam (straal 750 raoter) amigebracht, dlo binnonwaarts overglng in oon dam ovenwijdlg aan do hoofdon. ikisaohon d020 laatato dam on het noorderfioofd blcof nog oen
^ vaamvog van 500 m broodto over.
In daze tooatond 2 ward do bodeBOonflgurotia golllfc go- ^
. laton aan dlo, wolho In toostand o voorinvaB, coh do put bL
do loida^n^wao woor op zijn oorapronkoUjko dlepto gebraoht. '
Do s^roomioto'e weorgegovon in do figuron 44 on 45
nlTT^.T'"'
S^^tieo worklns ditblljft. zocwel do op- ^
porvlahtoatrooBen, nlo dlo longs do bodoB zljn praotloch
'
Identiek mot dio van tooatend 0,
.
j
_
Eo oonigo vorandorlngon in do opp,.rvlaktostrooB cUo
blot aan siootonnauwkourighodon kan v/ordon toogoschroTOn
bijn oon noordwoortooho vorplaatolng van het aiiddon von’de
toakko noor blj do hooht van hot ouldorhoofd on In vorbanl

i
'

te“oTr/“'“
van do introkkondo strooB 'I
to,on hot noordorhoord. laardoor wordt ook do snolhoid longs
ho bultonsto dool van dat hoord lots grootor: do snolholT ' ^

dot:!::
CLAMi-,

^trokt Zlch mt tot mnnon

J

/jer
vorochillen tuaschen do bodomatroom van figuur
S
_iLj!^dlo van neuur 54 zljn goring on
soortgexlj- '
ko strekking,
^
vor»ohlL::r
d-mdoujk ^ non, het
:
Its ; : :
van do bovonstroom door dlo
longs do bodoB, waarop blj do bosproklng van do bostaondo too- ::

,
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stand reodn is c.ov/ozon. Hot wator, dat lanes do codrdlnaat
^10 ovox* do bult atroonit wordt dndolljl: nn hot panaeoren von
do loodlljn 28^ door hot bijna ovonwlidle nan deso laatsto
lijn stroomondo bodoniwator* nanr do opporvlahto gotlld,
Achtornr is hot good to bogrijpon, dat do ondersochto
vornnuwini^ vrl.j'.^ol goon ultv/orking liooft. Do dain loopt door
oon goblod, vraai- do diopte goring is (20 tot 50 docimoter
. ondor laagwater) en waar bovondlen in do boctaando toostand
slochts kloine strooriisnolhodon vxjorkoKon. Do wijziging, die
oea dorgolijko dora in do ?^mtorbo\7eging voi’oorzaal.:t, moot
dientongovolgo van gorlngo botoekenis blijvon,
3s* TooStand D ; noordorhoofd vorlonrd.
Bij do prooven van. I907 2Ijn oenige drijvingon godaan
mot eon vorlongd noordorhoofd. Do longto van hot niouwo go-*doolte is niet aangogovon; nit do schotsen sou volgen, dat
oen •’botrokkoli.lk korto vorlonging* • omstroeks 12jo m long
was, raarbij glng do vloodstrooa.bulton hot hoofd rochtdoor,
zondor oonigo aroulging door zuigin^- van do inond to vortoonon, Kon •' aanzlonlijko verlenging'> van ton naastobij
18uo m had tot rosultaat, dat oen dool van hot togon hot
hoofd aanstroomendo water buiton hot zoooind van hot hoofd
om nnar buiton atrooado. In beido govallon vonvachtto mon
opzanding blj do oplitsing van do stroora die do Datorweg introkt on dio, wolko in zoo blijft*
Thons word oxidorzocht do Invlood van eon gobogon dom,
dlo voor do kop van hot noordorhoofd was uitrnbouwd (flguur
4-6), Ook in dlt geval troodt do stroomsplitsing op, en wol
ongovoor blj hot middon van do nicuv/ aan to leggon dam. Eon
ovontuool door dozo S2:)litslnfj voroorzankto vorondiopin£? sal
vorsioodolijk goen grooto ultgoatrokthoid kuiuion vorkrijgen,
dear do bodomatroom afachuroxid zal workon, ovonals do ondor~
vloed on do obstroom. Hr is ecn knna, dat hot vasj*vmt0r vrll
blljft,

j

i
'
t
■
*
"
►
''
I

iX) stroomon van toostand D zijn ultsluitend in do waornoinlngsporiodo I op hot oog booordoold,
’
Voor soovor block, is nan do atx’oonon op oonlgo afstand
van do nlcuv/o dam v/oinig verondord. Do boswaron vari do dwars
over do mond trokkondo atroomon on -do daarmodo gopanrd gaande
zaridbowoglng v/ordon door dozo vorlonging van hot. noordor-

hoofd dnn ook niet opgohovon.
An-iora -.vlazen von verlongen van hot nooi-dorhoofa die
oleohto terloops zijn ondor-zocht voorden ovohr«ln tot ooh
roaultaat.
.lio I, U'.ijrriiujlion /-■. k aor*>1o luofi'l ,

• d, V ""“r
cobourt naor aanlolciiits van
do voon havena goldondo roeol, dat do Kond zoodanig a,oet zlln

■

talto^d T"
-

'

togonovorgooteld aan do

Zm T ZT
ntl LT
'
TeTn 1
de-- M

:

otroowlchtlng (iypo :ioabme|;o):

-iionhoofd to vohlongen on dnanbij

’

voWdo van
^'atuurlijk zal niamior worden ovoi-’v/ogon eon

i
““
ken to bniton
zouden gann,

“lie per-

verdoollnrtrk''^^'**'*^

pmstlgo stroom, < ....
; > P:

komt

oon '

”i-'\ " togonstolllnc raot v;ot blj havono voor-

hiorvoor l!7
'^nlko ai

'ail Z flZ
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a® »ond noot blnnontnodon;
ongeachlkt. bo .Inat 6nocnno:

ZZZ

0 In figunr 47 is gooohotst. BaarblJ treodt

™“a zooals
1„„.3 g,

■:

i
'i
i ‘if

do^^^In hT
otnoot^nolhew op, vaar-^H
o '“P'lol vordleplng ontotond. bozo snolhodsn -.TOi-don ih'
noordLhoofd°voo^-°^^“'d'*“°'’
^°t
T
dooAl "dl
nog vovatonktP
Strand dot .
""
^oor voor hot bad- i
and. let zou noooluut noodzakolijk ziln dozo kn> f i
^
''
i:i f.;
-n;^hl„voon ko.t In aant.nklng hot boJon v:n
gepaot

IZlZcl

tooBtandon la on I5 ovonoons L too-P'

■Ci^aohtlg: in hot .o^oZiTZi ZZ bl "VT
I'enslotto vrorlt oon oroot o i
. ' ^

^TZZotZTl

'"ogcovooi-d. ' |
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raond^
is inderdaad boreikt opht-^v. -i-^ ,
s.
ren, dat do toestond ten oI
Z
aoovodl bozva- ; '
oenonraalo onannvaardbaar is.
,j
Q ve ot foit, dat do stroom do •Vatorv/og moot binnonI I
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trodon, Is ook do rlchtlng van do bostnando hoofdon oen bo~
letsol voor hot bereikon van eenlg resultaat in dozo
DaarbiJ korat nog do vrlj grooto zokorhoid, dat ook godurendo do ebstroom nooilijkhedon zullon v/ordon ondorvondon.
+++->• ■!*++++++ +•+-<♦

.
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VIII. Vorlenr-en van do loldan.

34. Toestandon A on C t \vestv;aartsche verplnat3in.(r van het elndpunt.
BiJ do opdnaclit (panag’raaf 3) v/aron als loldraad voon
hot zookon naar venbotoning oonige tracoes gegeven voor no~
gelijko ultbouviT van do loidam (figtiun 3). ^’woo van doso t2’a~
cees, II on Ila, hobben vrljwol hetzolfdo eindpunt. Dozo tra¬
ce’s zijn clo tooatandon A on C in hot alloroorste begin van
do modolproevon ondersocht,
.i.ooalo in flguur 48 voor A is to zlon, boantwoordt hot
ronultaat in goonon doolo aan do vorwachtlngon. Hot uit het
Zuidwoston kornondo water trokt langs do buitonzijde van do
33^0
Inngo, dam on hooft bij hot eind daarvan eon grooto
snolhold. Inplaats van goloidelijk vendor naar rochts to
buigon, atroomt hot water nog eon oindweogs in noordoostolljko richting door, maakt daarna eon storke bocht, zoodat hot
blnnontrodon van hot vloodwator wedorom geheol bij do kop
!
van hot noordorhoofd is goconcontroerd. Do snelhoid is nog
grooter on do richting nog vool ongunstiger, dan bij do bostaando toestand.
Eonmaal blnnon do hoofdon zet do stroom stork in do
richting van hot zuiderhoofd.

i
j

Langs hot badstrand ontstaat oen storko neonstrooin.
In eon groot dool van hot modol;si is do stroom zeer onrus tig,

;

Ofachoon mot dozo vorm goon bimsproevon zijn gedaan
'
lean mot boslistheid wordon gozegd, dat do dioptovonhoudingon
ongunstlg zoudon zijn, Alloon do grooto uit a churl n^':, dlo bij !
do kop van hot noordorhoofd is to vorwachten, maakt'roods,
dat do toostand niot is to aanvaardon. Wat vendor binnen-^
waarts langs do zuldwal gobourt, kan op grond van do proof
<
niot wordon uitgomaakt.
,i
!;

I

Do dan vfn do vora 0 (lla von flguur
dlo yrijwol
hotzolraa olndpunt hooft ols do 200 julot basoroMuo voroortaaht atrponon, die 2oer v/olnlg vau dlo vau tocstkd A
veroohlllon.; IJaaruit volgt, dat niot do vom' van do dan, dan

-

1

,^ .
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de llg£>:liig van het eindpunt, hot stroociboold behooracht.
iCloino vaniatlos In h.©t eindpunt iiadden geon aucces,
A1 vernndoren de strooKen hie.r on daar eon wclnlg, de algeEieeno Indruk blijft dozolfdo* Stoods trokt om do ultgobouv/do
dani eon krachtigo stroom. Doze strooiu in afkomatig van hot,
nu zeor breede, xvatorgebied dat tusschon do dam on do haaamond llgt (do kaasvlakte), Om geringoro snelheden on dus geloldolijkop introkkon in de mond van de Watorv/eg,

to vorkrlj-

gen, zal hot zaak zijn dit gobiod niot grootor to inakon, dan
noodlg is, la.a.w. mot do verlonging van do leidom niot to ver
zoewaarts to gaan.

^3* Verlongen van de leidam, ongeveer evenvvi.ldip; aan do kuat
(toestanden B. K on W)«
r'
1

'

■w

■M

BIJ ©on van do drlo primairo dammon van figuur 5, name-*
lijk I, is hot afgescheidon gobiod van do llaasvlakto voel
kloinor, dan dat bij do boido andoron* Als toostar.d B is
,

doze dam in hot model globaal ondorzooht. Do bozonkon dam is
^

bovenwator gebracht en verlongd volgons oon cirkolboog van
675 m straal (ontwikkoldo lengto 1000 m). Do stroomon vortoonden in dozo toestand B slechts ’iveinig verschil mot die
van do bostaande toostand 0, Voor zoover op hot oog kon v/or~
den beoordeold, T7as do ooncontratie van do stroomlijnon blj
do kop van hot noordorhoofd minder,

torr/i^ook reeds iota

dichtor bij hot zuiderhoofdrhot ^ag^oTging schoon to hobbpn om do mond in to trekken.
Blijkbaar is men op do good© v/og^
Eon moor goprononcoerdo vorbetoring bleok to ontstaan,
^

,

toon inplaats von B eon andoro vorlonging aan do' loldasi iverd
gemnakt, dio de annduiding E vorkroeg. Doze bostond uit oen,'
ongovoor 2000 m lango, rochte dam, dio oen weinlg landwaarts
van het verlengdo van do leidam v/as goricht: Ofschoon do
storksto stroo#\iog in de noordelijke holft van do iVatonvog
optredon, blijkt blj dit typo van vorlongon bljna do geiieele
broodto van do mond voor hot binnentrokkon van hot ivator to

'

v/ordon bonut. Hot voor de mond langs trokkon van hot v/ator
ia nog wol niot gohool on al verdwonon, maar toch vool min¬
der duidolljk.

D

‘i

—• i,.. ..
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Is40.2* D-Giiloidln^T van doze giixiatlgo ultkoinst v/si’d boslo**
ton eon uitvoorig ondei'’Soek to vemichton naar* do WQrIi:in£^
van dDMrr.on van hot type E. BiJ
van dose situaties, dio
tosajnon ondoi* do letter* W zljn saraangovat, is hot otroombotad opgonoraon. Do daxt-^non zljn alio goir.aakt van loodon
strippen (fi^niur 19). D'O ondorzijdo daarvan is op regolmatigo afstandon ingoanodon on do tusschonliggonde slobbon boiirtolings links on rochts horizontaal ojngobogen. Bo bovonzijdo ligt boven do watorspiogol.

1,

:

!
i '

■ I

: (

Eon dergGliJko dam sluit uit do aa2*d van do zaak niot
gohoel watordicht togon do bodom aan, dooh hot doorlokkon is
niot van dio aard, dat do st2*oom in v;aarnoombaro mate v/ordt
gostoord, m on dan wordt dooi* hot inbrengon van klourstof •
aan do zijde von do hoogste vmtorstand do omvong van hot lokken gocontroleord. Bij latero proovon zijn do domraon raeostal
op dezolfdo v/ijzo gomaakt, ZiJ kondon dan eenlgszins in do
bimsbodom wordon ingolaten, v/aardooi* hot lekkon vrijwel gohool ophield.

' I

u ^

' •, J;: ■; , tj.
I .i’

*' i

Op do figuron 49 tot on met ^6 zijn do stroomen gahJszit
bij doze toostandon schotsraatig v/oorgogevon. Do stnoom aan do*
opporvlakto is door gotrokkon lijnon voorgostold* dio bij do
bodom door sti-ooplijnon. Hot codrdinatennot diont wodor ter
oriontoering,
f 1
t

Bij do eorsto groop is do nienv/o dam aangobracht aansluitend bij on in hot vorlengdo van do bozonken dam, dio
zelf tot boven hoog’.vator is vorhoogd (volgnummors I-VIII),
In eon aantal gevallen is liot zuidv/ostolijko uiteindo van do
dam zoowaarts omgobogon.
Volgniircmor I, met eon damlengto van 58O0 motoi* (mot inbogrip van hot verhoogdo doel von do bezonicon dam), geeft
©on uitmunoendo stroomvordoollng, Achtor do Vrul ontstaat
,
eon stolaol van noeron, v/aarlangs do hoofdstiroom zoodanlg
trokt, dat hij bljna rocht do v.'atemvog Inloopt. De goheole
rulmto tusschon do lago dam on noordorhoofd v/brdt voor hot
instroomen benut, or ontstaat slochts oen kl.ei'n, plaatsolijk,
noortjo achtor de kop van do lago dam, dat v/ari|rschljnlljk
door hot wognemen van die kop zou vordwijnen,., Viok bij do kop
van hot noordorhoofd is do stroom good. Kiohti^n|;vGrarxdorin£:en
mot kloino straal komon niot voor oh 00k de iiojek tusschon do

ih •

; i

(
I . I

i

i
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‘
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'
^

:
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stroomrxchtlngen acui do opporvlakte en dio benodon is vrijwol tot nul gereducoord.
Hot noorongobied is niet stabiol, maar schorrmielt jioriodlek. Do noord0li,1ksto noor a nadort tolkons de bocht van
. bet zuiderhoofd, trokt sich v;eoi* torog en vordwijnt zolfs
nu on dan,
Opmorkelijk is de draairichting van do noor in do krul
van do dam, Dozo noor xvordt blijkbaar niot aangodrovon door
do hoofdstroom, doch door do andoro noor. in con later ondorzocht goval (toestand 9, par,
) komt lots dergelijks voor.
Blj II ia do darn omstrooka 700 n iiigokort on dus nog
5100 m long, Veol vornaidoring gooft dit niot. Alieon hot
, neortjo bij de lage dam wordt van tijd tot tijd iota krachtigor, wnt oon aonwijzing la voor eon begin van verslochtering,
^^®2o vdH;^p,£>i/Wing wordt stork goprononceord bij III,
van II verachilt door hot ontbrokon van do krul (nog
3300 m dam)j Het neorengobiod achrompolt dsardoor otork ineon en in verband daarmode is de richting, waaruit hot vloed-I
water do mond nadort, minder guns tig geworden. iioowol do
I
stroom nog voel botor is, dan, in de bostaande toostand, ver- i
toont hij toch roods alio gebroken van dozej do noor (althans de stroomvorlartiming) bij de lage dam, do scherpe om-

I

bulging bij do kop von hot noordorhoofd en do groote richtih|I
verschillon tusschen boven- en onderstroom.
Door vordor inlcorton vrord niet veel verandorinr moor
''
verkregon. Volgnummor IV (5200 m) is zeker niet slecliter dan f
III, wat v/ijst op eon gunstigo invloed van de krul. IVeglaton
doarvan(V^ 2050 m) geoft dmx 00k oon vool slechtoro toLtand.
komt de krul nog diclitor biJ do mond (VII, 2ouo m), dan
dringt hot noerongebiod door tot voorbij het verlongde van
do logo dairi, wnardoor hot instroomen wordt beperkt tot do
strook langs het noordorhoofd. ku goeft hot rveglaton van do
krul (VI, 1550 m) zolfs vorbotoring,

■

!'

Volgnurmer VIII (700 m dam) is bolangwoickend, omdat
hot vrlj\rol ovoreenkomt mot do nanbovolon toestand van do .
proovon van I907. Do stroomlijnon komon bohoorli-jk overoon
^lot dio, wolko in 1907 zljn govondon (ngj^ur 2 van hot vorslag van 1907). Hot morlaraardige is, dat doze korto dam
eon botor rosultaat geoft dan de langoro I'an V, VII on VI,

"
m

^6.
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3^> oChuln zeofc'irnnrts ultbour/on van do oin/robop'en dam fvervol/?
van 'T ),
t
Do in do vorige paragnaaf besproken sorio leert^ dat

) f

oen zecv/aartscho ultbuiging, mlta op grooto of stand van do
mond asn£^ebracht, gunstig is, pit is oon^gszins in togonspraak
mot do toostanden A on G (paragraaf ^4), dio in doaolfde
richting gnan on eon bnitongewoon slocht stroombeold govon,
blljkbaar is daar do afstand, waaroven in zeowaartsciie richting is nitgobonwd to groot ten opzichto van dio evonwijdlg
aan do krust,

:

, [

Om to ondorzookon waar hior do grens ligt, zijn, steods
in groep k, dainmon gebouwd, dio mot hot vorlengen van do
bozonicen dam oen hook maken, zoodanig, dat zij zoowaarts van
dat verlengd© vallen (flgnron 5I on 52), .

.li f?

i'd

Dozo hook word eerst ruim ^0*^ genomon (IX-XI) maar 00k .
doze waardo blook nog to groot. Zoo;vol oon rechto dan (IX),
als oon, dio landwaarts over oen straal van 250 m v/as gebo'
i gen (X) voroorzaakto zoor siochto stroomon. lets botor was
!
' eon flauvirere landwaartscho afbniging (XI), maar do otroom is
i
: sleohts woinig verschillend van die van VIII, waar do totalo. ^
damlengto 400 m minder is. Son zoor lango dara in doze richting (XVII) is wel gohoel on al vorkoerd. Hot stroonbeold
blj do mond herinnort aan dat van toestandon A on C.

. !
'
, |

Behalvo hot foit, dat do getcekende gomiddoldo stroomrlchtlngen niot good zijn, is or nog oon ongunstlgo omstandighoid, namolljk doze, dat hot noorongeblod voor do loidam bij do volgnuniiiors IX-XI on XVII zoor onrustlg is,
feriodxek wordon vrlj grooto neoren losgelaten*' zij wordon
dan door do algemeeno stroom do mond Ingovoord.

|
■ p.!
j !■ h
i;i

■t

b
‘ !

Bi;? do groop XII-XVI is do richting van do dam gonomen
evonwijdig non do zoestroom op grooto afstand van do kust,
waardoor do hook met hot vorlengde van do bozonicen dam oml

’

f
t

| /I.'

7

'

streoks 13° bodraogt. Do volgnuiaraers verschillon onderling
nitsluitond in longto van hot rechto doel van do dam.

i

Do dara XII (mot Inbegr-ip van do kml on van do to vcrhoogen bozonlcon dcon I600 m) is blijkbaar nog to kort. Do

:
'

stroom stookt do mond nog schuin over on bij do kop van hot
noordorhoofd troodt v/odor eon vrij groot rlchtingsverschil
tusscnon ondor- on bovonwator op. Naarmato do dam danger
is wordt do toostand botor, Bij XIII (235.) i,}
vXr—

3 ' I

'

1
iiV i
I ; .

3
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;
)

j

,

beberlnc nog nlet. duidoli jk, niaai* XIV (3OGO in) en XV (3700 ra)
vortoonen roods oen vrij gunstigo Instrooniing. Do danilongto
van 4700 m bij XVI elndelijk voroorzankt oon stroomboeld, dot
ongovoor even cunstig Is, als dat van I on II, wanrbij do
dnmlengfco nog lots grootor is,
Er blljkt dus oon dainlengto van onistroeks vljf kllotiietor
noodig to zljn om door verlenging van net onigobogon dosl van
bet znlderhoofd een good resultant to vorkrijgon. Boholve do
hoogo kosten, heeft een dergolljke oplossing 00k nog bet bozwanr dat hot acbter do dam liggondo deol van do I-.laasvlnkto
oen zeor groote omvang beeft. Mot bet aanzandon van dit gobled
dat onvormljdolijk is, zal oon zoer lang tijdsvorloop, bijv,
eonigo tiontallen jaron, gemooid zljn, Godurondo dio tljd is
hot ovonwlciitvan hot zandtronsport in zoo goiioel vorbroken,
dat v/ollswaar do diepto toostand voor do raond to good© zal komen, docb tot ongov’/enscbto zandscbaarsto inngs do V/ostlandscbo
Icust zal loiden, Bij kleinere damlen^^to v/ordt dit bezv/aar min¬
der voelbaar, docb bet voordocl van do goodo stroonivordooling •
gaat dan tegelijkortijd godooltelijk gedooltolijk verloron,
Mon kan opmorken, dat do ondie,.to, dio in do bostaando
toostand buiton do^.bocbt van hot zuiderboofd aanv/ezig Is, on- '
guns tig is voor stroomon, Mo aanv/esigbeid orvan zal in mindoro
mato ©enzolfde Invlood bobbon als die van oon krib on dus do
blnnontrekkonde stroom van hot zuiderboofd afbduden, ?:^ognomon
van dozo oiidiopto zou do stroom wollicbt roods bij kleinero
damlongte vorbotoron. In vorband mot do storkor© stroom ter
plaabse bobooft voor hot vYodor ontstaan nlet to worde;i govreesd.
In hot modol was hot wognomon van do ondiepto nict gemnkkelijk uitvoerbaar, daar do bodcm ten tijde van hot nomen van

'

doze prooven nog uit oemontspocie bostond, Tenolndo do invlood
van do ondiepto althans eenigszins na to gann, is.daaron con
om/yeg {:ovolgd: do mond van do .Vatorareg is door hot vorlebgon
van beido hoof don tot voorbij de droogte zoewaarts voi-scbovon.
Doze v/ijzo van doon is niet zonder bodoeling. Hen van do^ afv/ijkingpn ten opzlchte van do jpiste toostand is bet folt, dat '
do vlamto tusscben do boor on do leidam eon veel to groot op- ■
pervlalc bo eft,
' ;
'-•6 put voor do loidam is, voor zoovor bij in do boofd-

.

,
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strooia llgt, blj dezo proevon gedicht met gips,
De ultkomsten van de volgnmiuners

vvaarbij

do beschrovon wcrkwijzo is gevolgd, zijn vertroobold, doordat tegolljkortljd oen niouv/ daratraco v/erd geproboerd, namolijk een, aansluitend aan do logo dam on vandaor met eon
flauwe bocht in zuidwestolljko richting ovorgaand (figuron

52-56).
Van eon duidolljk© Invlood von hot verdx^ljnen van do
ondiopte blijkt door doze opzet nlots,
Ook do ondorzocht© danivona is goon groot suoces. De
bosto strooraverdeollng wordt nog verkrogon bij volgn’umr;;er
XXVII, die aan do zuldzijjde een damlengto heoft van 5800 la.
Ten opzichte van I,

II en AVI is dezo toostand ©chtor nog in

hot nadoel, onder andero door do grootere hook tusschon
opporvlakte- on bodomstroom,
Verschillondo lengton van het noorderhoofd zijn goprobeerd; over hot algomoon bleok ©en kort hoofd slochtor dan
©on long, D© bestaando situatio^ waorblj do hoofdon ongoveer »
©venver in zoo zijn uitg'ebouwd, blljkt per soldo nog zoo
kwaad niot,
'

Bij do nuEiKiers AXIA, AAA, AAAVI, AAAVII ©n AAAVIII
is in de inond eon vernauwing aongebracht, pas send in hot
z.g, verbs to ringsplan van d© Kottordamscho Watomveg. Ook
hierbij v/ordt do best© stroomverdeoling boreikt met eon
zoer grooto lengto van de dan aan do zuidzijde, Piguur 19
is een overzicht van dezo toestand.

Tot slot van de serie zijn tv;eo toostandon nader onder- *
zocht door het Dotograflsch bepalen von stroonlijnen on
stroomsnelhoden. Hot volgnunmior ;>DLAVIII is ondor do aanduiding

'

doorgoneton. Kot doz© neer nauwkeurigo nanier v/ordon

dezolfde stroomlijnon gomoton, die roods in figuur 56 zijn
gotookond, De snelhoden van do bovonstroom bloken niot voel
af to wijken van dio van de ooropronkelijko toostand 0 (fi¬
guur 32 on 53)* Kvenals biJ dezo; was bijvoorbeold do opporvalktesnelhoid tusschen d© lichtonlijn en d© kop van hot
noordorhoofd i.n het nodol 18 tot 20 cn/soc (vvorkelijki'ioid
76 tot 84 cm/seo). Halverwego do, nlouv/e zuiderdan, bij Itn

26, konon vrlj sterko stroonon voor.* tot J2 cn/aec (werkolijkhoid 1^4 cn/seo). Dezo grooto snelhoid houdt v/aai’schijn- >

.
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Gchljiilljk vorband met hot feit dat do mond vor soevmarta
is ultcobouwd, waordooz* do zoos.troom plaatsolijic stork la
sainoii^joknepon,

;
|:

•

toostand doorgoneton, dio bijna not
i
X}J.Vll van sorio W ovoreonkoiat. Alloen vmron do kribbon vor-'
vangon door eon strokdani on had hot zuidolljke uiteindo van
do nleuv/o dam bij do kruising van do km-draden 7 on 25 oen
S
eonigszins andero vorm. Ook doze moting lovordo goon nlonwo
gozlchtapunton of afwijkondo rosultaton op.

'
i

TJlt al dezo prooven valt do conolusio to trokkon, dot
eon verbotering von hot stroomboold door hot vorlengen van
do loidam mogolijk is. Door hot vorloiigatnk ong;ovoor oven-

: ■!,

W

xvijdig aan do hoofdstroomrichting in zoo in zuidwostolijko
rlohting to bouv/on ^rordt hot beste rosultaat beroikt. Eon
krul aan hot ultoindo bovordort do gunstigo v/erklng,

i

11 L

Om eon workolijk good stroomboold to verkrljgon is oon
2oor lango dam noodlg, bijvoorboold omstreoks vijf kilometer.
Hot is echter mogelijk, dot ook blJ oen kortere dam roods

-j;
• Ji

eon goodo strooming optreedt,,wanneor do bult bij do bocht
j
van het zulderhoofd wordt woggenomen. Zekorhold hieromtrent
' ■
kan v/ordon vorkregen door proovon in oen model met bewogo'■i ' i;.
lijko bodom.
’ ■ :fI .!•'
';
i.M

12.‘. loostand 4 ; loidam 5ooo m verlonfid.

li'

Voor tot do biffioproef mot eon vorleneda leldara koa
wordon ovorgogntm, mooet eorst wordon vaetgeeteld, wolko
rlohtinc, beiiindlfrlng on longto do nleuwo dam aou hsbben.

f

Do richtlng Mad eonomon ovorovljdle aan do eetijstroom
us ovoreoakomstig do volgnmimora XII-XVI van VI. In afwll- ’
king doarmodo begoa do niouTO dam blJ hot elnd van hot hooro

* ‘ f
i
:
:
i

!
I )
{ '
i

001 van da loidam, zoodat van do aanvveztghoid van do bozon-on dam goon profl;|t word gotrokkon. Ooiaeond word dot do
'

1

'i

i

vrlj dlopo znk, dio andors ontatond, nlet bovordorlljk was
aan do stroomlng.
Hot oindo van do dam kan rpcht zljn, zoowaarts of landwnarts omgobogon. BIJ do reohto domaion was in do sorio w
n hot algomoon goon good strookboold vorkregen. Aan hot
olnd ontst aan steads atorko worvols. dio do stroom oon on)

: !

^7.
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ruatig karakter geven. Bovondien zullon zij, al was dit In
hot model met vasto bodeia nict to constatoeron, v/oop een
put vormon, die groote hoovoGlhodon zand in omloop kan
brongen. Een zeov/aaptache ombulging gaf blj oen zeor laxige
dam W0l een raooie atpoom (r7 l on II), maar een bezv/aar Is,
dat hot noerengobiGd tusschen do krul en da bocht van hot
zulderhoofd zoo sterk schommolt en zich nu on dan zolfs tot
eon eindv/eegs voor do mond uitbreldt. Blj eon landv/aartsciie
nrul is dit neerengeblod zwak on komt niet voorbij eon lijn
die in hot voplongdo van het zuidorhoofd ligt.
Do landwaartscho krul is hlorom aangehouden. Do vorm
van dozG krul is van groot belang, Bij opn kwapt cipkol
not omstrecks 100 m stpaal is do ovopgang nog to schepp* op
zijn nog fW-v/opvols on hot neopongebiod is gpoot en onrustig, non hoel mooie afponding, bijvoopbeeld oen kwapt cirkel
met 500 m stpaal, is evenoons vopkoopd. Do .stpoom volgt do
voplengdo loldam zoo good, dat do sneliieid bij do bocht
van hot zuidophoofd vpij gpoot is. Het vopandopon van richting om do ;;iatop4vog in to trokken gaat dan niet vlug gonoeg,
zoodat do stPoom hot zuidophoofd en do lago dam loslaat en '
zich aan do zuidzijdo van d© mond eon noep, vormt. Eon good©
jjdddeiwog is oen afponding von I70
van 75® vopmt.

stpaal, dlo ©on boog

Do Icngto van do dam word zoo klein raogolijk gomaakt.
Eon vooploopigo moting mot I500 m (mot Inbegpio van do 220
m van do bocht), toonde ann,dat do stpoom in do mond nog
vpij stopk op hot noopdophoofd aantpok, ook als do goleiding
aan do zuidwal was vopbctopd doop hot Inzotten van eon boogvopmlgo dm, rakond aan do leida^n: on aan eon 'lijn, op 500 m
ofstand van hot noopdophoofd, evcnwijdig daapaon (vopnauvving
van do mond , tot-500 m). Vopgpooting van do totalo dai'olengto
tot 2000 metop vcptoonde eon beeld, dat, hoewol nog long nie
Idoaal, voldoonde word geacht. Doze longte ligt in tusschon
die van -v

en ;/

XIII

(papagpaaf 56), zoodab do nu vopkpo-

gen toostand 4 is to beschouwon als oen in detblls vorbotepdo vorm van dio volgnumiaors.
•
,
' '
.

I

Stroommetingon zijn In do dofinltiovo toostand 4 alleoi
in het model mot eon bimsbodcm godaan. Bij hot prototype mol
koptopo dam on vornauwdo oaterweg daapontegon isl nog oon vo:
1

^7.
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lodlgo strooraTiOtiii^T uitfrevoGPci vooi* do con'.QntTjOdOiU werd

’

openf;obroken. Do resultaton, voor* zoover hot do stroom langs

i

do opporvlQkto on over do bodpm botreft, zijn vYoer£:;egoven op

|

do figuron

57

on

58.

!.

Ten opzlchto van do bostaande toeatand (0) ziJn do

|

stroombanon in on voor do mond wat gunstiger goworden* do

!

rlchting van do ondorstroom is niet vool veranderd. Hot
,

[

grootsto verschll zotolt in do plants, waar do grootsto op—

'

porvlaktosnelheden voorkomon; dezo plaats ligt ruira oen

'

kilometer stroomopwaarts van do vroegor govondeno (fi^paur ^2)
Vergelijking van dezo voorloopigo tcestand 4 mot IV XII

'

(figuur 51), dost zien, dot do noer togonover do verlongdo
leidam zich verder zoewaarts uitstrokt, anmelijk tot km

j

7,

OngetiVlJfold komt dit voor ©on dool, doordat in hot eeno go—
val do nieuw to maken dam aansluit bij hot oindo van do lei<dam on in hot andoro geval togen hot uitelnde van do bozonken dam. Ook do grootore straal van afronding in \’S XII moot .
echter invlood hobben,
t

!

ji

’

‘

Bij de doflnltiovo toestand 4, dus mot oen bimsbodom,

i /;

. is goon bodomstroom mot behulp van kall\iinporiaangGnaatkri3-

f

tallon gofotografeord. Do van do kristallon uitgaando lijnen

4

teekonbn zich op de grofkorroligo bodom niot zoo scherp af,

il

dat duidolljko fotos kunnon worden vorkrogon. Op hot oog

li J

kan wordon v/aargenomon, dat in do mond hot stroomboold van

4 -j

flguur 51 proactisch ook voor doze toostand goldt. Hot

Ij ji

schoef aanstroomen van do kop van hot noordorhoofd blijft

- ■!|

bij dozotoestnnd dus bestaan, ovonals hot kruisen von stroom- ^
lijnon ult verschillendo lagon.
:
Do opporvlaktostroom (figuur 59) bohoort to \7ordon

’

vergoleken mot dio van de oorspronicolijko toostand (figuur
^2), van '»¥ XII — XIII (figuur
guur 57) j

5^)

f
[

,'M’

hot prototype 4 (fi-

,
'i;

Dat do noor togon do loldaai vooi dikkor is, dan bi^
v/ XII on vooral iV XIII, is mot zekorheid oen gcvolg van; do

"i ih

schorporo afronding aan hot uitoindo. Voorts volt hot op,
dat kni; do stroom in hot zuidolijk dool van de mond botor

=

ovonwljdig aan de dam loopt, dan bij do l7-toestanden. De
voriclaring daarvan moot worden gozpcht in .do grootore bodomwrljving In hot blmsmodol van toostand 4 (slot van paragraaf ,

15)

•

.

I

i

(!

i

VI-
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Ook ton opzichte van do voorloopor van deso toestand
(figuur

57)

is dlt varachi1 merkbaar. Daar nadort hot gobiod

van anelhodon van 20 cm/sec on near do d£ur»irien tot een vrij
geringo afstand, torwijl op fignur 59

lijn van lO cm/soc

zeowanrts von da cobrdlnaat 7 blljft. Ovorigoiis is hot typo '
van hot strooinboold van do figuron 57

59 vrijwol golijk,

0pgoniOI’^ct '^^i^diont nog to worden, dat in toestand 4,
evonals in hot prototype daarvan, zoer woinlg verschi1 bostoat tussciien do ultkoinston van do sietingen zaet oppervlaktodrijvors on van dio rset diepdi’ijvors.
Bij hot vergelijkon van do stroom in toestand 4 met die
van da oorspronkelljko toestand 0, reap, flgnur 59

52)

moat in hot oog ;7ordon gehouden, dat figuur 59 e©ldt voor
ru7/a an figuur 52 vcor gladdo bodem. Dit geeft oonlg verschll ton voordeelo van toestand 4, aaai’.zokor nlet zoovoel,
dat e'en bolangrijk deol van do verbotoring von het stroom• beold daardoor kan ovsrrdon vorklaard* Doze vorbaterlng is in
eon deal van hat gobiod vrij lingrijpond, Ket gobied van do
grooto snolhodon, dat bij do bostaando toostnnd julst but¬
ton do mond ligt, is in toestand 4 vor zuidwaarts opgoschovon. ;'/aar vroogor 28 om/soo word gemoton, is thans do snelhold slochts 15 cm/soc. Hot gohoole snolholdsvold zoovvaarts
von do noor langs do loidam is rogelmatlg, zonder sterko
krommingen in do atroombanon on zondor belangrijko vorsnollingen on vortraglngen.
Zoor Kooi is het aanstroomon van do krul can hot olnd
van do vorlengdo leidaia. Do stroomlljnon hebben volkor.en do
rlchting van het ulteindo van do dam, do snollioid is bij'
dat ultoindo nog kleiner (model 12, werkelij ;hoid ^0 cm/soc)
en noomt eorst vordorop gololdoli,1k too tot dio von do hoofdstroora in zao.
Het naar blnnan buigen van do stroomlijnen is, zeer
wears chi jnlljk tenge volgo van! do klelnoro snohioden buitengaats, veal rogoLmatlgGr gowordon. Do near is vordwenon an
zolfs door da strook tusschan zuiderhoofd en logo dam trokt
oon mootbaro stroom, Bij hot noordarhoofd is da vorbotering
vool minder goprononcoerd • './ol is ook hior do stroomrichtlng
n

i

lots gxmstiger gowordon, doch do snc^lhoid is manr v/oinig
vomndord.
1

Do algomoono indrulc van hot atroomboold is oon vrlJ
^

1

.

.

I
^7.

1
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liet grootsto bozwani* is do storke stroom, do kloine
kroiuteatraal van soiTuuigo atroorrilijnon on hot grooto richtings vorschil tusschen boven- on onderstroora bij do kop van
hot noordorhoofd.
i
Bij hot bopalon van do bewoging v?m hot boclornxnateriaal
doet zich ©on nioeilljldioid voor. Over verroiveg hot grootsto
doel van hot modal blijvon do puimstoonkorroltlos liggen.
ijadat do oersto, zeer blootgestold llggendo, korrols zijn
woggerold, is do stroom niot in staat vordoro bowoging van
hot bodemmatoriaal to veroorzakon, Alleon bij do krul von ‘’fvorlongdo loidnm ontstnat oon iKroinlg betookoi^o put; hot
danrult koinondo bodoirwuntorianl zot r.ioli op korto ni'afcand .
woor nr,
do put oon diopto vmi 9 u - k.A.r. had vorkregon, hiold ook hior do bvxiembowoging op (figuui' 6l),
bit dlt vorschijnsGl kan v/ordon nfgolold, dnt do bowoging van hot bodonmiatorlanl ook in do werkelijlchold rdnder
^oftig zal zijn, dan bij do bostaando toostand* Hoo groot
hot vorschil Is, kan niot wordon gozegd, daor, zooals in paragranf I7 is gozegd, hot znnd in do vvorkolijidioid nog long
in bev/oging is, v/onnoor do blmskorrols in hot luodol roods
stilliggon. Do vorbetoring zal dus niot zoo groot zljn, ala
mon op hot oorsto goziciit na^ hot vorgolijken van do I'iguron
?7 on 61 zou donlcon. Hot algomoono zaxidtranapoi't, dat ovorblijit na hot uitschakoloxx vjni do nctiovo * * sniidbroxuu>u* • on
dat ixi hot jr.odol niat tot zijn i*ooht kornt, spbolt, in teasan'
< I'ollatvax'* oon bo.TnnmljW-in do
^
■''V*

//

..V',,- >(<*4,.;

K-,*

,l->

an-Uro,
IdQlu hoi movlal do turbuiontio zoo
stork, dnt na oonigo vermindoring atm hot transportoorend
vora-aogon van do stroom do biiuskorrels nog ruiaischoots in bo- •
sreging kunnon komen . Hot resultant is dan ook, dat in toe- ,
stand 4 do kuil nog groot is, ' zlj hot dan ook nlet van die
omvang, die in toostand 0 aan\i'ezxg v/as. Do diopto loopt van
24 tot 17 motor torug, hot opporvlak binnon do 12 rs-lijn
*
vixn ^0,000 tot S'd.v'v'O ti", Voi'-i.oodoii ■’k rai
y ,., .
i
do nibivotingon dor boido kuilori conigtszins oon boold goven van
wnt in do vverkelijkiioid hier zou zljn to verv/achton.
Do oorzank vaxi do vor;aindGr£j(jt van annval kan niot worden
gozooht in do kleinoro stroomsnelhcid. Do snolhoid is Immers -

^7.

I

^.

I

8

in/boido gevallon

oi’xq^voqi'

1

doaelfdo (modol 18, wericolijlc-

[

held 75 ^ 80 cm) * Ook in do diopto bi j hob nooMerhoofd v/as
niet veol verschil* bij boostand C do bestaando diepco

!

I

(coraenbbodciu) on bij booaband 4 die van flguui' 6l (ho stroom-'
fobo*s~kaars;^oa s’.ijii ^,omna!ct Itort voor hot oindo vmi do
i
ativoiv.por lodo A, dua blj oon bodomroliof, dab aioohba in onbatookonondo mabo van dab van flguur 5l niV/ook), Doao bwoo
diepten zljn boido omsbreeks I7 al8 m - iWA*?,
|
Hot geleidelijker verloop van do sbroomlijnon, gepaard
r
aan do kloinore hoek busschen bovon- en ondorabroom, is eon
gereode verklaring voor do mlndero uitschnrlng in boeatand
I
4 *

; i

Do mukolfobo B (flguur 62) doeb zien, dab do kuil bij
hob noordorhoofd eon evonwichbtoesbond heofb boreikt, en dab j
voorbgezeb sbroornen, zelfs mot behulp van golven, gedurondo i
7 uur goen vorandering in do dieptolljnon heofb voroorzaakt.
hit zolfde is trouwens ook bij boostand 0 hot geval: ook
daar komen do dlepbolijnon biJ de kop van het noorderhoofd
biJ A (figuur
overoon.

37)

I

j •

h (figuur 30) grootendeels mot olkander!:

bij hot zniderhoofd ciet do toostnnd 4 B or wol hool
nadcrs nit, dan 0 5, maar cpch is do gang van snkon in algemoone brekkon dezoirdo, Ook jru wcrdt hot in de putgotTarpen
materiaal in do richting van do mond govc'end. Hob blijft
dichter bij do leidam, dan in boostand 0 not gevai larrs, on
vorat danr een berg, mot do kruln even bovon ’isrator, die sich
langzanm noordoos t’.?aarts verplaatsb,
j
Voor de berg uit bo.veegt zich een vvelnig materieel, ^
dab langs de gchoele leldam do diepte tot minder dan 4 m
- I^.A.P, heefb toruggebracht^, De voorste korrols zijn oohter
nog niet tot de bocht von hot zuidorhoofd gokomon.
De ingobrnohbe hooveelheid, moer dan 2 liter per uur,
is bopaald groot. De put is dus zeer .actiof: niettegonstapndo hot kleine oppervlak wordt alle inge'-vorpon biir^ weer vordor getrnnsSportoerd, zondor dab do diepte van de put ia af- :
genomon, (De bima, die bij het inv/erpon zuidolljk van do
put torocht is gekomon en dear een kleine verhooging heofb I
gevorxTid, is slochts oen fraotio von de toogevoorde hoevoel—
heid), De vraag is nu, of de put bij toestand 4 eon even actievo znndbron is, als de ovoroonkomsblgo put bij toestand 0.
In hot model blijkon de putten in staat te ziJn een ongevecr

' :

'1

I
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©ven grootQ lioevaollioid blxiis ta vAwrr« i
m
V. ,.
voi*v/ericen, Tocii Kocfc n'atbosllsthoid v/orden pezoffd

-index. .a.d zal 1.Z1

dnf Ha

+•

>

Ll lt t

de klaina
^
^
'^^ordon neergozet. Dit kan in
nnha
v,^"^
toMtend 4, nataux-llj): nlec in dozolfdo
op'2*'°°'=°
van toostand 0. De
fcoxaxaUte van de out van tooetand 0 is zekev Krooter dan
die van da pvt van tooatand 4. 0o'.x de dlepte ten ca-lchte
■

irr vL o'°ten.ru”b'°
.
'
^ bovondlen aan be notien is dab de ub
van toestand 0 xteev In de baan van de ebebnooxt llct. dan

:

krul
'*
®®“^eszln3 gedekt ligt aoiitoi. do
rul van do veiuengdo l6idam«

’

toestand 4 *ol in staat zljn can
Evoote sandaanvoeP be vei-verken, naan ver«oht rang „orden
dnt die zandaanvoer gnootendeels achtowego sal bUlven
ZekoPheld oxxtPenb dit punt la doov do vePnlcLe Idfl
met to verkrljgon,
^^iohte aodolproevon
.

!

D© foto’s van tooatand, c, na 14 uup
' totani
-Hi©tz’oomon, waarln
50 liter* Dims is aangOYoo^d fflftuxiy. gxx

rcr:;;":::;:-;: *■ “• - - .S »™.v:s
■”

TtllSlTr
6 Ifalag is eonig

znateriaal over* het honf^ rv t
heoft daar een bank -of hnx.. v,
^ eeslagon* hot
mnssa is niot bij do bocht

£Qvor*xnd. De hoofd-

j

gsgoan, wat ala sen gunst-'-o
doch is vender*
achouwr -V
“
Sunst.£o omstandlghoid noet v/orden beschouv/d. Dezo verdore bG;voiriiw
^
.

j

I

ho^d'en
over doze gLdde
van de golfslag ge.akkeL;

^
1.! " T

,
-aeia. Hot transport van hot nitP
owonde Katbrisal ceschiodt dua vriv-vel Fehnei i
loldan on langs ^hot zuidorhoofd. .
imstransportdiagrani voor toestand 4 (flguur 64)
■5

i

i

‘
|;
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aiet or dan ook vrij wat anders uit, dan de overeoiikoiriBtigo
f5.f;uur voor toostand 0 (fignur 41)* De storks to vorplaatsing
van hot aaaterlaal vlndt men nu dicht hlj de leidam on niot,
aooals In toostanl 0, op eenlgo honderden meters

aTstand

daarvan. Door de gowi^zigd© rlchting van de bodomstroom
koist bovendien een voel smaller dool van d© bimsstroom in
de vnarstroom torecht^ aoodat het geharceordo deal van hot
oppervlok van het diagram door twee oorzaken kleiner is gov;orden, niettegonstaande het gehoel© oppervlak grooter is,
namoliJiC 2,2 liter por iiur inplaats van 1,7» De vorandoring
in het profiel van do boido d'.varsra.aion is, vorgelaken bij
die bij toestarji 0, aoer gering. In de buitenste raai is
zelfs in het geheel geen verandering opgetreden.

1*

De kenniorken van toestond 4 zijn dus de volgende:
lets beter stroombeold,

2,

Minder uitschurlng bij de kop van het noorderhoofd.

5Vorirdng van een matig groote put bij de krul van de
verlongde leidam.
4,
Minder zandtransport uit doze put dan bij do bostaande
toestaxid.
D*
transport wordt minder yer zoowaarts uitgov/orpen (in—,
vloed van de krul), aaar volgt de leidam.
6.

Hot bewogende zand gaat grootendeols met een korto

booht de watorwog in, blijft op do zuidv/al en komt slochts

> ’

I

in geringe mate in de vaarstrook,

j

De totaalindruk is dus bepaald g;unstig,

Bij hot leggen van de verlengd© leidam is niet partlj
getrokken van do aanwezigheid van de bezonicon dam. Of do
toostanl, die zou ontstaan, door dit wel te doon, zoodat de
verlongde dam lets meer landwaarts zou liggen, even goed is,
als de onderzocnte toostand 4, kan niet zonler nlouwo proe¬
ven worden uitgemaakt. «'aarschljnlljk is hot wol, daar de

,

oorzakon von verbetering, xi-het van de xaond vor.kjderon van
het uitoinde van de leidam on hot makon vaji een krul aan dat
uitoinde- blijven bestaan, gen oventueole uitvoering van eon
dergolijk plan zou boginnen met het optrekken van do bezonken dam tot boven hoogv/ator, '

•

66.

14; bezoni<en gam verhoo/^-d. en van eon kr<al voorzion.

Utv

In h.oofdstuk IX zal blljlcon, dat eonige oploaaingon
Gon good© toestend geven, waerbij onder andoro do bozonsken
dam is verhoogd cr* van eon krul voorzien, iieb voi*hoogon van
do bezonken dam is oen v/ork, dat in eiko opiosalng (ookKoostand 4)paat en iaet ligt duarom voor do hand om na co gaan,
woliie toes band zou onfcataan, v/anneor’ alioen dit work is nitgovoGrd.
Voor zoover de strooa nangaat, ia dit reeds is I907
geschled, want na hot verhoogen van do leidam ontstaafc bij*
na do toestand die na do proovon vem I907 is aanbovolcn,
Ooi. do in porngrauf 35
dit voi’clag bosprokon toosband
-i /III nomt hiermedo ovoreon* Volgons deze proovon zijn de
atroomen iota boter dan in do bostaando toeatand, doch wat
minder good dan dio wellw in toostand 4 optroden.
Do zandbewoging zftj/ niot vool verachillon van do tegonwoordige. iVcl '•vordt hot punt, waar de put zal wordon gevoxnnxd,
vordor van do mond gobracht, maar de toostaxid op dat punt
aelf blijft even slocht, ala in do bostaando toestand. Er
is goon rodon, wnerom hot zand in mindore mate zoowaarts zal .
wordon uitge'srorpen on daai’ 00k de atrooiariohtingon niet veel
botor zijn, zou hot bimstransportdiagram er ongevoor zoo uitzien als dat voor toostand 0 (figuur 41).
V/oi*dt acn do dam oen krul gemaakt, dan hooft de s broom
geloldlng, het inaboriaal zal moor noiging vertoonen om do dam
to volgen en zoodoende minder kans to hobbon om in de vaarstrook to kornen.
,
Deze toestand: vorhoogde bezoukon dam, voorzien van oen
krul, word toestand 14. Hij Is aus to bosoiiouwen als eon
ovorgangsvorm, die in alio oplossingon past, 00k grootendeela in toestand 4, waarln alloon de krul geen plants vindt. ^
het boold van de bovenatroom in toostand 14, opgenomen
net oen rusre bodem, is voorgesbeld in figuur 65. Ton opzichto van de bostaando stroomverdcoling (figuur 32) is v/ol
vooi'uitgang op te norkon; het foit, dat figuur 32 voor eon
gladde on s'iguur 65 voor eon ruwo bodem geldb, kan editor
voor oen deal van doze vooruitgang aanspraicelijk worden go-

:

i

To
Vivn n.'WvijiiUlu anolholvl
vc^ivtor vnu do juvnid
vorv/ljjdrd, doiso snolhoid soli' is ock kloinoi'. Do oti’uuiuriclitiioi:; in do ::,ond is lots ruoov binnonwnai'ts, in voi*bfuid
dunrmodo ia do neoi' bij liot. anidci'liooi'd verdwonon, bij hot
noordorhooi'd is hot atnistroocion no^ slocht; de strooinlljiion
hobbon kleino krontestralen. In dit opj".iohO is toostand 14
bcpaald do iiiindero van tocstax^d 4, doch langs do auidv/al
sijn do strooiulijnen van 14 even e,unstig van vox'm ais die
vtin 4, Do snoHioid d£iaj:>cntCGCn bij do booht van het zniderhoofd is in do oerstogenoeudo toostand veel kleinez*. Son
vrij groob gobied ligt biiznon do lijn van do nodolsnellAOid
van 10 cia/sco (riguun 65), toinvijl doso lijn blj toostand
4 (I'iguui' 'p5) vlalc langs do lago dvM loopt,
Ook liioi' ligt toostand 14 tnasoiicn 4 on do bostaundo
toostand 0 in, Si* is nog v/o.l geon noor blj do booht van hot
siuldorhoofd, iuaai» van eon fllnlco doorgaando strooia is ovonaiin sprake* L'on mg dan 00k niot vei’wachton, dat bij do
bocht konond bodomsateriaal dadolljk verdor v/oi-’dt gotransportoerd, aooals in toestand 4 hot gcval was.
Do 'uitkosisten van do blcxsprooven zijn tjo zion op do

66f

67, on 68, dio do dieptelijncn anngcven v66r do
proof, na 3 uur stroomcm luot golvon on nadnt daarna nog 7
uur mot golvon was gcstrooini (B), waarbij 7 liter bims was
toegovoerd (C): Do proof is niot voortgesot, tot het ovenwlcht is vorkrcgon, doch long genoeg 02a de volgendo conolusies to Icuimen trekkon.
Do ioiil bij hot noorderhoofd is grooter on dieper, dan
bij toostand 4, doch zrJLndor dan bij de bostaande toostand.
De grootsto die|>to is I9 m - il.A.?., hot opporvlek binnen do
dioptolijn van 12 m bodraagt 75.000
Do put bij do krul van do verlong;de leidaia is niot
groot on diop (inet golvon 8 n - H.A.P.) on '.•.’oinig actlef.
bij Gon aanvoer van oen litoi^ bizns per uur bloof do oorspronkolijke diepto niot gohoel behouden. Dat do aanval hier niot
storkor is, moot wolliclit wcrden toegeachrovon aan het klelno gobied landwaarts van do leidam. j-h* komt botrokkelljk
v/olnig water Inngs de Inndaijdo van do leidcoa toevlooien on
juist dit water moot do sterkste veranderijag in richting
)

88

ondergaan ©n werkt daardooi* verdiopend* Dat de put in tosstand 0 grootor is on ook actlevor, moot '.vorden verklaard
door iiet ontbroken van een voldoondo afronding, ter//ijl de
gi'oot© opporvlakto van het ingesloton gebiod d© oorzaak zou
zijn van do activiboit van do put in toestand 4, Zekorhoid
hieromfcrent bostaat niefc, daai* onsuiveidiedon in do pro©von
X)
storingon .cannon govon '*
Hot transport van bet uit do put komondo materlaal is
nlet beperkt tot de strook langs do loidarcy maar geschiedt
moor op de wijao van de bostaando toestand: or wordt eon
bult geyorriid, dio eonigo iiondordon motors feuiten do koppen
van do hoofdon naar do vaargoul ultworkt, Heeds op flguur

67

(B) buigon de dleptolijnen uit on op figuur

6Q

(C) is

dit vorschijnsel nog moor goprononceord govorden. De bedroiglng van do vaargoul is mindor ornstig, dan bij de bestaando toostand, Hlervoor zijn twoo oorzaken aan to wijzon: do
hooveolhoid gotransporteord matoriaal is kleinor on hot
punt van oorsprong bovindt zich op grootoro afstand.
Zooals op grond van hot stroomhoeld word verwacht,
blijft vrlj voel matoriaal bij do bocht van hot zuldorhoofd.
liggen,

De

toestand 14 is vorrev/eg do mlndero van

toostand 4, doch ten opzlchto van de bostaando toostand Is
eon niet to versronden verbetoring verkregen. Vooral do min- ■
doro mat© van ultwerken van do bult naar do vaargoul is van

bolarig.

x)* De grootte van doze storingeii is niet bokond, maar zou niot
onbetoekenond kuniion zijn. Hob naankt bijvoorbeold vorschil,
of de toegovoordo bins nat of drocg is. In hot laatste go''•nl is hot soortelijk gevricht kloiner door do aanwozighold
van luonfcblaao josd5.e sloohts langzamorhand ontsnappen, zoodnt do bewogolijkhoid van zulk matoriaal tljdelljk grootor
is dan normaal, Ofsohoon de ^’•ochtighoid van de bims, dio in
do VOrdoelT.io,chine ward gobracht, bij olko proof op hot gevool vrijv/ol hotzelfde is gowaast, kan eenig vorschil toch
luogolljk zijn. Ook andaro

onhakends, oorzakon kunnon makon.

dat do veraohillonde x>^ooyen under ling nletyvei*goli jlcbaar
zijn.

59
3.9»_yoostnnd 9»

Vorlomi-lnp: van de dam root llp-plaats voor een noor^

Tot slot van doso groop van proeven zal nog in hot icort
wordon bosohreven een donkbe'old, dat blj do -uit’/^orking op
con volalngon nrislukklng uitliop,
Om eon roede strooir.in,o;stocstand te verkrljp.on moot hot
vraagatuk worlen opgolost, hoe hot v/nter kan v/orden gedwonp;en bij de booht van hot zxiidorhoofd zi^ln riohting to vcranderen van die van do vloodstrooir. in zee tot die van de Door- "
graving. Wonneor de stroom nan de binnenzijdo von de bocht
■

v?ordt begrensd door een vaate wand, Koot xicios do afronding
aan zeer hooge olschen voldoen om loslnten te voorkomon.
Het is bij nndere modol;,;roeven eenige malen gobleken, dat
hob omi.raoien gemak'celijker geschiodt, ’•vonneGr Inplaats vaii
de vast© wend een neer mot verticale as aanwozig is, Ben
aanwljzlng in deze richtlng goven ook bij de prooven voor
Hoek van Holland do van toestond W do volgnnr/m:iers I on II
(paragraaf 35).* waarin ook bij de punt van het n©orong;cboid
een sterke richtingveraxidering plaats vlndt,
y

•
: kf

Om ©on neer te verkrljgen, die op deze wijzo v/erkzaam
/j
zou zi;3n, is in hot model een dam gemaakt, die op figuur 69 ‘ '
is geteekend. Do bedoeling was dat in de door de dam gevor^ide
kom een neer zou ontstann, die'buiten do kom uitstokend,
’Hi’
over een vrij groote ala tend de hoofdstroom zou bogrenzen,

I'l.

Het rosultaot is eohter bedroevend, ?.'!r cntstaat op de
^ ;
aangewozen plaats woi oon neer, dooh goen primaire, die door : i
de hoofdsbroora zolf wordt aangodreoen, Tussohen do hoofd—
j'’*
stroom on do neor ligt een wervelstraat, die de neer ,eon
drnairiohting geeft, tegongestold aan do bedoeldo, Tongevolge van doze vorkeerdo draairiohting, ontstant nu noordwaarts i ;;'
van de neer in de kom eon t’^reode near, d.ie ’.vol aan de hoofd- i f'
stroom gronat_, maar zloh voel to ver nitstrokt^ zolfs tot
^ (I
voorbij do liohtenlijn. Do instroomlng is dan ook goheol en
al verlroord, /ollioht zou oen ra.iiidor sleoht resultant irun-

r ■: !
iD

non Worden voi-krogen door de vorm van hot
11 jk van de kom zoodanlg to wijzlgen, dat
ling van do wervelstraat goen gelogenheid
de neer in do kom wol primnir zou wonion.

' •

dimgedoolte v/ostovoor do ontwikkomoor zou zijn on
In deze richtlng

is ochter niet voiMer gezocht, ,daar ten tijde van hot nemon
van do ppoef roeds veol botore ^toestandon belceni waren:
die met stroomleider-a,
’
• .

■

—

'1
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j)r<iovon

onu tUo^o<Oiilnl lop ^ fcoon^ui fno

i'»o

),

OiJ do toti nu t>oo bonpi'okon pi'oovoii its /’:ol)iolcon, dab ooa
£|-oO(io liiii trocrJ-ni' knn v/oi'ioa voricroron, v;nraioor Xou vaa do
i^nnsvlakto koi'aondo v/ator godv/or^jon viov.lt cio richtiii^^vorandox’ln^
nanr reciits iix ecn klclno i*uirai;o uit to vooron, Xot doso richtin^-ivorandoring moot oen dvxarsvorhang gopaard garm; in do buiteribocht hoogoro datorstonden, dan oan do biniionzijdo van do
gobogon atroor,!,
Aan do buitonzijdo van do strooia is do r/atorhoogto bopaald door dio in zoo, so';dat hot d^/arsvorhang alloon knn ’.vordon gevondon door* botrekkclijlc lago v-atorstar^en longs do soozljde van do leidm, Dozo lage standon zijn in do v/orkolijklaold ook goconstatoord (flgniir 6, tabol 1),
Voigt Kon do stro xblijn, dio op Icoi’to afstand zcovvanrts
van do leldnm loopt, dan komt cion tons lotto in do doorgraving
in eon gobied, xTanr do stroonbnnon v/odcr rocht zijn,. zoodat
van d.vntsverhang tcngevolgo van centi'’ifbganlkrachton daor geon
sprnice moor kan zijn. Hot govolg daarvan is, dot do bcschowde ■
atroomlijn in ongnistigor cdinditios is, dan zijn linker baron, '
dio uit gobiedon net hoogo vxstorstandon konon, do snoUioid
nchp.t in r.^cat rochtscb.o strocmdradou no-v'drr.V'oli•■kor^i'no klei-

■ i b.

% if*

t •'

vnnu*i.g»3i*

oioc.

haiE. lu vU> matiiv.on Ixi do workelijidioid on in hot; nodoi xiict
rochtsti^oks is ar to loxdon), dat do v/otordoeltJas langs do
zuidv/al eon oindvroogs tegen iiet vcrhang op moeton ssroonon,
v/a-rdoor sij eon gedoolte van hun snoliicid, in som ige gcvaliGix hun gchoolc sxiolhold mooton vcrlieson. Zoodocndo vonat
sich langs do logo dnm, ecn gebied rnt vxoiixig or goen sorooiri^
dat in toostond 0 uitgobrcid is on ook bij do rndero oijdorzochto toosbandon stocds v/eor noiging heoft on be cntataan,
Gooj?t mon do stroom a Is hot v/arc con stoun non ae buitenkant vaxi do bocht, dan lean hot dvxarsverhong ben docIc ontstaon door oon vorlxoaging: nan die kant en zal do vxntorstand
aan do birnionboclit minder laag sijn,
t-en dorgolijke toostond kon v/ordon boroikt door hot annbrengen van eon stroomloldor, ’'ong’ovoor op do vH^zo, zooala i n
figuur JQ is gotoekond. Do stifoom •'^ordt door oen dor—

I I
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Celijke leider gedraaid, tot

de richting van do hoofd-

atroom in zoo iieeft, Daarna is eon vordoro rieiitingvorandering van nog goon
11 jn te komen,

6o^

noodig om evonwijdig aan de liohten-

.vat uiteraavd met mlndor itooilljidieden ge-

:■ i

pnard gnat, dan hot volledige orazwaaien*
Dat do waters tand landwaarts van de strooraleidor hooger
Is, dan aan do nndero kont, wordt bovestlgd, door poilochaalwaarnoraingon bij een van de stroomloidors in hot model (toestand 15). Hot niveauverschil was bi;5 die metlngen gemiddeld

18 cm (werkellJldaoid), een bowijs, dat do lolder zijn functle van **stoun in do mg'* vzaar behooren verrlcht.

i
■■ :

De stroomlelder is in hot. model go^jlootst dndoli;]k na

1:1 i

hot uitvoeren van do motingsn in toostand 2 mot vornanv/do
'.Vaterweg (paragraaf ^1), Do veranuwing is vooroerst nog aan- wozig geblevon, zoodat da nnontstaande toostand 5 is gekonmorkt door eon tot 5b0 m vernauwdo -'/aterwog, een over 800 m
in de stroomrichting verlongdo leidam.en eon stroomlelder,
Alvorons doze toostand word doorgemoton, was ecrst nagogaan

U
■J:

wo Ike stand do stroomlelder meet hebbon, om goed
i

werkzanm te zijn, Daarbij bleek, dat hot booogde dool kan
Worden bereikt, v/anneer op de volgende pnnten v/ordt golet.

r

;
d *

Do kop van de stroomlelder moot goed in de richting van
do 3 trooiTilijnen staan,

De lengte van de straat, dat is hot gobiod dat zich

in

bevindt tusschon die godoolten van stroomlelder en loidam

die togonover olknndor liggen, moet groot genoog zijn#
Met oriterium voor do voldoendo lengte is hot recht

;i 1

zijn van de stroomlijnen bij' hot verlaten van do straat.
In dit govnl is daar geen dwarsverhang on dus do waterspiegel aan de linicor zijdo van do straat niot hooger, dan aan

!
I"'.'

de knnt van do leidam. Hr la dus woinig kans, dat hot niveau
zeewaarts van de staart van do strooralolder veol lager is dari '‘
n 'i

dat nan de landwaartscho zijde, wat tot eon scherpe richtingverandei’lng annleiding zou geven.
Een smaller worden van do straat in vloedrichbing lieoft
grooto atroomsnolnodon aan hot eind van de straat ten^'jevolgo,
wat in hot algomoon ongewonscht is.

Do stroomlelder van toestar^d ^ is met lnaclitnerd.ng van
hot voorgaande goprojecteerdien dp toekening van do boven-

1

-• 1

I

■

^ ;
J ' : )

un

.
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atrooMon (flgiAur 70) doot zlon, dat hofc resultaat cui^stig
is, Het groot© vorschil £:et alle vroegor ondery.ociite toe-

i

ii

atanden is hot foit, dat in do mond do grooto.to snolheid
niot vooriont dicht bij hot noordorhoofi, doch aan do auidzijde. Dit gooft leans op hot vorloggen van do vaargeul in
zuidelijko rlchting, v^aardoor do schopen do kop van hot
hoorderhoofd op grootoro afatand kunnon passco^en. Hot vorachijnsol is dns gunstig.
In do straat voririt zlch rochts eon neer on linles eon
goblod van hooge snoli'iovdoii, bo.ide te verklaren door de
kroimning van do stroomlljnen bij hot introdon van do straat.
/

Aan de soowaartsoho zijde van do stroomloidor vlndt acn
©erat eon atorke stroom, hot govolg van hot sainondrukken

van do stroondradon togon de loidor door do op grootere afstand voorbijgaando vloed# Vorderop laat do hoofdstroora van
de stroonileider los, on vorrut zich eon kloin neortjo, gevolgd door eon gobied van kloino snoliioid,
Achter de staart van do leidor koziicn Axis strooKon met
versohillondo snolliodon to voorschijn: in do straat is do

I: >

nodolsnolhoid ruion 2o, aan do soezijde nindor dan 14 Gra/aeo,

U
i
D i \

Hob gevolg hiorvan is, dat t-usschen do boido strooiaen eon

H I
■\i

worvellaag moot oni^staan. Dio vervollaag veraproidt aich
door dlffusie* in de mond is or niot vool van to morkon.

i

p'i

Hot introdon in de mond geschiodt rustig, de richting

I' i

vaia do stroomlijnon is guns tig, al naderen zij nog goleldelink hot noorderhoofd. Do wijao, ivaarop-do kop van dit
hoofd wordt aangostroomd, isyniot bijzonder good.

: '
1: ^ i

Do matizig.on raot diepdrijvers vertoonen alechts ondorgoschikte vorschillen mot flguur JO, De makiKumsnelheden

t

aan v/eorszijdon van do stroomloidor zijn lots kloiner, do

'

snehrield in hot rdcldon van do mond daarentogen is grooter
(model rulm 22 cra/soc)j oon aaruiomolijko verklaring voor dit^.
laatsto vorschil kan niot wordon gegoven, De strooarichtlngcr■
zijn prnctisch idontiek mot dlo bij do opporvlakte,

i 1

I(

-

Do bodomstroom (figuur 7^) hoeft hotzelfdo karaktor als
bij toestond b. hot richtin£:sverschil mot de stroom aan hot
opporvlak is buiton do mond wodorom zoor groot. Do grootsto
verbotoring komt voor bij de bocht van hot zuidorhoofd waar

t

de stroomlijnon good naar binr>en trekkon on do zv/akko noer
van fignur ^4 goheol is vord'?/onon.

\

40,
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i\'a het wogtnemen van da vernawing van de mond ontstaat toestand 5 (figuui'* 72), Vande moordoro ru.imfce langs
hot auidorhoofd wordt bij hot Instroor:on gebruik gerr^aakt:
tot vlak blj dat hoofd zijn nog rneetbare strooKsnoliaodon
aanv/oaig. Diontengovolge is over de gehoele aond do oppervlnktosnolheid lets kloiner, dan bij toostand

Do rioh-

tln^-en blljvon vrijwel doselfdoj bij do logo daa vindt non
even eon aanduldlng van de kroiririing van de stroombanen met
do hollo kant nnnr do hook tussohon logo dam on bochtvzuiderhoofd, zondor dat dit ovonvvol tot eon neor aanloiding
goeft, zooals in toostand 0 hot geval is (fignur 52),
eok bij do bodemstroom is hot zeer gerlngo vorachil
mot do toostand 5 in hot voordool van toostand 5, Do rich-

i

ting van aanstroomon van de kop von het noorderhoofd schijnt'
iots gunstiger,
Een moTsing met eon debiet van de iVatorv/eg^, grootor dan
gewoonli;Jk(toostand 6, rnim 5IOO m^/soc, togen 44UD m^/soc

i
I

bij do normals motingen) goeft woer strooialijnon langs de
bodom, die v/at schoover om do kop van het noorderhoofd

i

loopon. i^abij do oppervlakto ontstaat in dit goval juist

I

een mooi regelmatig instroomen, met de grootsto sneliaeid

]:

In hot midden van do mond (model 22 tot 25 om/soo, in worke-),
lijkiioid dus omstroeks 95 cm/soo),
M
! t'

De strooiim.etlngon in toostand 5 zijn uitgovoord tljdons
do moetperiodo II van tabel 4 (paragraaf 21). de toostand
is 00k na hot ovorgaan tot eon be;vogolijko bodom geproboerd
om oon inzicht in de uitschurir*g on do verondieping to verhrijgen. Figuur 72 toont de dioptelijnsn, dio worden vastgelegd nadat verschoideno nron lang water door het model
had gestroonkl, golven v/aron opgowokt on bims v/as toegovoerd

)» '! ■■

It

Ii

Zooals in paragraaf 21 is veraold, gosohiedle oon on
ander nog nlet syatoMtlaeh; do waardo von figuur 72 staat da''
ook verre ton aohtor bij dio van do ovorlgo tiukolplaton. Do
blms «rd ingovorpon in do pubton, dio alob vorrole, blj do
il
bovsnatrooaiaolio koppan van de verlcngda loldom on van do
i'
stroomleidor,

i‘
i

Opmorkolijk van dozo figuur Is, dat de zeobodosi op

f: I

groote afatand van do daaition vordloplng vortoont ten opzlob- i ^
to van do

otiringenae eotientbodom. aoEoli,lk is dit oon

i ^

.

.
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govolg van de onvollcomonhoid van do proof. Eon dofinitiof

; ;M
‘ ■

oordeol knn niot wordon govor*»id, daar do uit£onp;sllgElng

i li ■

niot is opgonoaon.
Do Icull blj hot noox*dorhoofd is nlndor uitgobroid, dan

i

i; i

in do bostaando toostand word govondon, plnatsolljk is do

! '

aanvnl toch nog 2oor storks binnon do kop zijn do fjuiiiistoon-

'

korrols plaatselijk goliool verdwenon, zoodat do vasto bo-

'

dera to zlon komt,

- j: :

Aon do kop van do vorlengdo leldara ontstaat eon betrok-

|r, |

kolijk kleino, maar actlove, put. Hot daaruit koaiOndo mate-

;

riaal zot zicli gedooltoli^k in do straat af • een andor dool

'!

1

gaat do bocht van hot zuidorhoofd om on trokt do tVatorwog

' I' j

in, Kolging tot verondiopinij bij do bocbt blijkt niot moor

;• !

I

aanwozlg to zijn, Integondeol, or vormt zich oen gouitjo,

U\

oirlanks bot foit, dat do golfbowoging hior niot stork is,

^ /

doordat do atroomleidor ook als golfbroker werkt,

.

■ !

,

Eon andor geultje ontstaat op eon plaats, waar iii hot

i;,

i;

' goheol goon golvon voorkomon, nainolijk aan de binnenzijde:

4;

i

von do stroomloidor in hot gobied, waar figuur 70 do hoogostroomsnelhodon aangefft,

|

Do kull aan de kop van do stroomloidor is ovonoens

:

:ij j

in staat om flink wot matoriaal to verwerken. Dit materiaal

J-l'j

loopt zeewaarts van de stroomloidor o.:., komt dan in hot

i ' l‘l 1

worvolgebiod oohtor do staart on vorint daar een banlc. Do

;

voot daarvan nadort de lichtonlljn tot op omstroeks 2^0 m*

'I;!

i;' |

or sohijnt oohtor goon noiging to bostaan tot verder aan-

||. i;;

i

grooion naar hot noordweston. Vooleer lijkt hot crop, dat

i'

i

do bodemstroom, die hier langs^ de dioptolijnen loopt, eon

J:

vendor uitworkon naar do vaargeul vorhindert on hot mato—

| i|^ ■; /

riaal in do richting van do mond afvoert.

?.

i \

i; 1
i ! '

I'!'

^

P

!m

vaargGul zou uitworken tijdons do navloed. Da sti-'oom in de

'

j

Doorgraving is dan zwok, zoodat do richting van do v;ater-

I' '

Mon zou ochter kunnon vropzon, dat de bank wol in do

■ ^
■ IP

dooltjos ovor do baric moor ovonwijdig aan. do vloedstroom in
zoo is. Door do scliuif bij do uitlaat van do sVatorwog gohool

j;

af to sluxton, is in hot modol hot dobiot van do rlvior tot

i

nul toruggoDracht, Do vorwachto stroomrlchtir.f(; ovor do banic

^

ij

•

\ i/
: I

tijad daarbij op, doch do vorplaatsing van bodoKmatGriaal

t

M

was zoo i:6ring, dat omtront hot al of niot 'ditworkon van do

P M

-

bank niets kon wordon goconcludoord#

i

I

‘

;

/

I
I

'
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41, Toeatand 8r kortero stroomlelder.
Do totale lengto to bouv/en dam is in do toostand 5 niet
voel minder dan in toostand 4, namalijk ongeveer I700 metor*
Do als toostand 8 aangeduido situatie is ©on poging om do
damlengto to boperkon; dozo lengto is hier nog slociits 1200
motor (flgu-ur 75)*
ligging van do dammon is hier ochtor
roindor Juist gokozen. Do vorlenging van do loidam ligt namolijk niot op do bozonkon dam, maar in hot zoer diopo vmtor
zoewaarts daaryan. Ook do stroomleider ligt op eon plants :
waar do diepto thans groot is: tot moor dan tion raotor, torwijl op do plants van do si.roomloidor van toostand 5 80 bocich op 'S'a.lnig
v^an
v.^ator v>vvU-»r X.A.i', Iwiivlt.
Ov'k vov'r

do

Btjx\

iUrv>v\u\»u

i i

gv;>.lu-

II, do aanvlbowfigiivv'; t.ljv\v»ua

p<?rlodo III, in doi'v^ lasts to pori.vx‘*o r. ljiv ook do oppox-vlakto*
stroor-ion gofotograt'ooiM, r.oodat oon boooixU^oling van do invlood van do ruwo soobodom mogolijk is.

Do opporvlaktostroomoii bij glnddo bodom van figunr
^
vertoonon slochts v.-einig verschil mot die van do toostendon
^ on 5 (figiiur 70). Do instroomlng is good gericht^^db
Alloon is achtor do lago dam weor eon kloino neer aan- ^'5
wezig, v/at ongotwijfeld in verband staat mot do garingo
j; U '
lengto van do vorlengdo loidam,
1/
Do grootsto stroomsnolhoid in do mond komt in hot middon voor; blj do kop van hot noordorhoofd is mindor snolM I
I: t 1
held, dan bij oon van do ©order behandoldo toestanden is
j’
gemoten. Hot gobiod van sterko stroom tusschon loidam on strc
i
stroomloider ligt bijna gohoel bulton do straat, in vorband i
mot do geringo diepto daarvan, Opmorkelijk is do zoor hoogo '
snolhoid (moor dan ^0 cm/sec inhot modol, rond IpO cra/soo
i
in workolijkhoid) zoov/aarts van do bocht van do stroomloider,'
'■■ !i
wat goon gunstig vorschijnsol is.
'■ ;)I J)
!

I

I]
I

j

!)• Do isotaohen loopon v/ol stork in do riohting van hot noor¬
dorhoofd, wat op hot Gorsto gozicht eon mindor gunstigo in*
druk maakt, maar do stroomll.Inon hebben hofabcn do goode riohting.
j

i

; .

41*
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liil rxxvfQ bodoru wna do noor lmic3 do lri£ro dim voi'dwonora
tuaschon svi^-derhoof-i on

dnra word oon r;';odol;inoli'4.cl>:i von

oastrooka 6 cra/aoc £.'OCoriataUG‘ord* In hot ovorigo ^xvioolto
von do taond v;aron dion'con£;ovolge do anoliio.icn oon woinlg;
kloinor, doii taij ^-laddo bode:a, Hot void’schil ia hot siolldo, d
dnt reoda eonigo ^iinlon la.^onooirh (paragraaf 15, 57); het
znl zl^n toaccor.t-uoerd door hot foit, dat do biKObodoia uij
do bocht van hot auldoidioofd iota diopor IftC, dan do cou.ont”
bodom van do ''gladdo** stroo2ir;;eting, die vojLg.ons do bo~
stoando toostond wna govormd.
hodortatrooriirichtingon, goi-oton bij gloddo bodora ^ia-d^
-=do-4)odots^ vortoont figuur 74, Hot booM io, vooral bij do
kop van hot noordorhoord^'^lots^^pAxiatlger dan dat von toostand 5 flignur 7^)*
T^vonala bij tooatand

do blissx>ro6von van too-

stand 8 vori'lchtiln do dordo v/anrrsGx:iinc:apGriod©; zq nijn dus
nog nlot aysto;^;ntlach opgssGt!, Voor flginir 75, dat ho^ rosulfcnat gooft van con van do proovcn, geldt dus doaolfdo
opraorklng, dlo voor riguur 72, is gemaakt.
In ovoreons toir*iiixi(T jsat do gunatigor stx*ooaon bi^ do
kop van hot noordcriioofd, is do kuil dus rJ.ot gi’oot on diopi.
Do put aan hot oliid van do leidaia dGarontogon is soor aotloT

ii

■:

on. kan grooto hooveohiodon bi^iO, dlo daarin geregold wordon
bijgcstort, voMotton,
bit r/intarlaal v^rnt ©on bank, dio zlch apoodig uitstrokt
tot do bocht van hot guidorhoofa, Bij -doso bocht

’

i

aloonto woinig Kintoriaal llggon* soools jr.et hot oog op do

i

isotachon van figuur 75 r.’OCht v/ox*-ion vomxacht, wordt hot
. 5i i.

inoorondool naar binnen gotrnnaportoord, ox> ovoroonkoiio.iti£G

I

wijso, fils bJ-j toostand 4 (flguur 65) hot goval was, 'Ion
opzichto van tooatand 5 (figuur 72) is toootand 8 dubbol in

, t

hot nndool: or kojtt isoor hatoriool uit do put on do I’nlxato,
waar hob knn v/orden goborgen, voor hot bij do mond komt, is
kloiner.

A

k

i

\

Do ijUt blj do kox> van do stroomioidor, Vanrin gO'iuroxido
do proof bins ^'-ord toofovoo.rd, lean ovor.oonn vool natoi'ianl
vox’plantscn. Dit vxOi*dt cioex* do, otox'ko stroonon naar do
staart van do ati’OOi3loldor govoord, waar hot do put, dio
sich dnar. in do aiixivaiig vaxi do, px'oof tot oon diopto vaxi noor

t
>
!
1
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dan 11 m ~ K.A,?, vormio, £:edeeltolijk dlcht. Er vornt zich
een grooto bank, die do liciitenlijn op bodenkolljk© wijzo
nadort en do dioptelijn van 10 motor zelfs tot over do lichtonlijn torugdrlngt. Hot voor do vaart mot diopgaande sciiepen bruikbaro godeelto van do nond wordt door do barik in
sterko mate beperkt. Do toes tand is vool ongnnstiger, dan in
boost and 5: blijkbaar ligt do stroomloider to dicht bij do
nond.

^ f;
!
|
|,
f
iJ "
i;
1; i.:

Evonnls in toestand 5 wordt do bank, die ofkorastig is
uit do put bon do stroomloidor, door een zadel op 4, pO m
- H.A.F* Goscnoiden van do ondiepten bij do bociit van hot
zuiderhoofd.
'
j
Ook scliijnt do bodemstrooia oen verdor uitworkon von do
bank om do Noord to bolotten: hot aar^govoorde zand trekt do
Watorwog in.

M !, i
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Of do zandhooveelhedon, noodig voor hot vormon van do
baniion, door do ob in do x-^i^tton zullen worden noergozet, is *
do vraog, dlo door d© prooven niot wordt beantwoord. Kon zou
' vorwachten, dat do put bij d© stroomloidor door do ©b oorder
zal worden verdiept, dan vorondiept, omdat hlor zich zokor
: .worvols zullon vormon. Zokor is hot ochtor in geenen doolo:
noerstroonion kunnon soms op do moost onvorwachto plaatsen
^roote hoovoelhodon zand dooonooren,
'■/olllcht zullen de beschikbare hoeveolheden zar^d kleinor zijn, dan in do bostaando toostand, omdat voor toestand
8 de putton oon goringor opporvlak hobbon dan die van toostand 0.
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Een proof met bij do uitlaat afgosloton (iatorweg is go— ? ' ■ EI
daan ora do invloed van do achtorvloed op de govorsiio banken
^
na to gaan (figuur 76). Uitgegaan is van de boderaligging
• •
j
[
von figuur 75* Gedurende hot strooraen zijn sleohts enicele
i; ^ ‘! ■ |
raalon golvon opgowekt; blwiS is niet moor aangevoerd*
' i ;
|
Hot vorwachto zecv/aartscho orav;erken van do groote bank
i)
|
heoft in goring© mato plaats. D|aarbi^ ontstaat oen zeor
’ I.:
droge plek, dio voor do sohoepvaart niot hlnderlijk zal zljn,
^
raaar vool vorbetering wordt niot verkrogon.
■■
Dat do kuil bij hot nooriorhoofd Is uitgobroid en hot
ruggetjo daarnaast verondiept, zal raisschein in vorband

I . M ! ‘
7: ^ ;j

[
i'

41, 42,

''

Aou/J^
staan jnot

in do moiid.
H i

Oex do rosultaten van do proeven met biias in do toootandon 5 (fignur

72)

on 8 (fig'aur 75) t)etor to kunnon booordoe-

lon. Is figuur 77 opgonoir.en. Do dleptolljnen zijn onbstaan
na oen in dosolfde tijd gonooinen bii!-J3proof net do bostannde
. toostand. ken vergelijking van hot bodojarelior not dio van
do nnkolplaten 0 B (flguur ^8) on 0 C (fi£?:uur 59) doct hot
verschll zien tusschen do voorloopigo en do definibievo
binsproevon, BIJ do noting van figoiur 77 is ninder bins too,

govoerd, don bij do dofinitiove* hot gevolg is, dot do put
bij do bezonkon dan dlopor is gobleven,hot sadol ten noordon

i

i; !

van do put nool is ontwikkold. In dit godeolte hooft figuur
// noor overoenkonst not do v/erkolijkhoid (figuur 5)

al

ligt hot zadol nlot dlep genoeg en is do hook tuaschon do
as van do put en do loldam to klein.
Do grooto bank v66r en in do nond ligt lots moor naar
binnen, dan in do figuron

58

on 59, v/ab wollicht kan zlJn

voroorzaokt door do golven, dio, volgons eon notitie in hot

' i

nootrogistor, hoogor zlJn gewoost, dan labor blj do proovon
not nochanlscho /.olfopv/okking hot goval was,

■ jj

Dezo on endorovorschlllen zlJn toch nlot bolangrijk.

!;11

In hooxdtroickon Is hob boold, dab blj do voorlooplgo on do—
finltiovo binsproGvon word verkregen, hotzolfdo, Hon nag
dan

00k

nanneneo, dat do nukolfoto’s van do toostanaon

5

on

'

8 globaol zijn be vorgolijken not dio van do andero toestan—''
don,
.
i
■i

I

_42, Toostand 13: definltlevo vorm von do stroomleidor,

I :

I

■ I

)

!i
i

Van do ondorvinding, opgodaan not do toostandon 5,
on

6

5

I'
, i'

Is geprofitoord blj hot vaststellen van do laatsto on-

•'

dorzochto vom van do stroomleidor: toostand I5,

:■ 1 i

Do stroomleidor is op grooter afstand van do mond goplaa*/3t, dan bij toostand

6

hot goval vyas. On do grooto

s troomsnoli^old, dio bij toostand

8

'■

op trad, to ontgaan, ver-

.croog hij ocn flau./or gobo; on y or loop aan do bovonsti*oon»scho :
zijdo, Voorts is eon staortkrul aangobracht. Do bedooling
daarvan is hot tegongaan van dp vornon van oon put bij do

i\F
*

j

