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bodem. -Vel ontstaat nu voorblj do stroomloldor eon tmnolijk
brood v/orvolgobied, dooh hiordoor wordt In nindoro raato do
bodomaangetast, dan door hot diaoontinuitoitsvlak, dat blj
eon spitSQ staurt satnenhangt net hot snolhGldsvorschil
aan. v/oerszljdenvan do stroomlelder, Dib is albhana hot goval in hot model,

1’ i

]-3ij do vorico prooven v/na do indruk verkreeon, dat do
llgeing van do vorlenf;de loidnia van ^voinig iiivloed is op
hot stroomboold, Daarom is in dozo boosband

do vorlenging

aangobracht op do bostaando bezonkon dan, wat voor do nitvooring hot meost guns tig is, Aan hot eindo is do krul anngobracht, dio al bo sterko aantastlng van do zoobodon tor '
plaatso moot voorkomon. Hot rosultaat is, dat do vorlongdo
loidam goheol ovoreonkont mot toesband 14,

4rt>^

M-

I

J

Do totalo longto'/nieui^oan-^'& bouwen dam is l600 motor.
Hot in figuur 7tP goreproducoerdo stroombecld is opgonomon mot woinig diopgaando drijvoi's in hot model met rnwo
bodom,
Ton opziohto van do topstondon p/ 5 on 8 is do stroom,

riohting zoor woinlg veriftoerdat^d. Do afv/ezighoid van hot
noortje bij do lago daiii kan wolliciit door do ruv/hoid firordon
verklaard. Do kop van do stroomloider ligt zoor mooi in do
s trooi'uriohting,
A’ls ©on zoor guns tig vorschijnsol moot wordon beschonv;d

(

■i‘,

1

!
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hot ontbrekon van zoor groote stroomnnolheden. Hob flanwer
ma.ion van do booht in do stroomloidor hoefb hob beoogdo rosnlbaat gehad: do ;aajfiimnn-snolheid zeov/aarts, dio in toestand 8 ruim

30 aza/sea

vms, is, nn kleinor dan 22 cm/soo

(workolijldiGid 92 cm/soo), Ook in do straat is do snelhoid

!: j' f I
: : A

niot zoor groot: hot mcuiriium van 24 cm/sec fioo cm/seo in
do workolljidioid) ligt voorbij do straat zelf voor do mond.
In do mond zolf is hot instroomon rogoLiiaiig over do
broodto verdoald: op do vorbindingslijn van hot ein:i van do

,i

!

j I

lago dam mot do kop van hot noordorhoofd is do snelhoid
nergons kloinor dan io on nergons grooter dan 21 cmi/soc.
Dozo laatsto ms^iimnmvYaarde komt welisY/anr vrij diciit bij
hot noordorhoofd voor, dcch do af^ijlcing van do gcmiddoldo

u:

snoliield is zoo goring, dat dit nlot al s ©on onrustbarond
feit behooft to *vordon boschouvi’d.

:

I
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Vorgolijkt raon figuur 78 mot hot overoonkoiuoti.r: e fi^jaur ■
65 van toostand 14^ dan vindt men v/einig verachil in atroomrichting. Hot bouwen van do stroomloider hoeft dannontocsn
^
wgI invloed op do snelheldgiverdoollnf?,. De sterke concontratlo van de isotachen aon de noordkijde van de mond, die blj
toestand 14, evonals blj toestandon 4 (figunr 59)
0 (ligwul
(pxav 52} voorkomt, is blj de ^toostnndon met een stroomleidor ;
verdwenon. Van hot betor* gebruiken van het beschlkbare pro~
diel moat het gevolg zijn een doling van de onolheid langs
hot noorderhoofd. Van deze deling valt nabij de zeespiegol
weinig be bemerken, zoodat dus een ter*uggang van do bodemsnelhold voor do hand ligt, Dezo teruggang is niet necht-

:

streoks gemeten, maar moet tot uiting komen in een minder
intensievo’ uitschuring bij do kop van het noordorhoofd,
' i'

Iniordaad kenmerken do in toostard I5 opgonomon mukolplaten zich door een relatief geringo kuil bi;5
noordor- ,
hoodd. Op de mnkolplaat B (ligunr 80), na 5 + 5 vur sti'ooj
mon, is do grootsto diopto sloohts 16 m -* E,A,P, Ha voort- ij
gezot otroomon vermeordert dezo diopto ’tot 17 m, ovenvool
t
'^^as in toestand 4 (figuur 65) aanwozig was. Hot diepsto punt ,
ligt niot moor, :zooal3 in andoro toostanden, vlak bij do kop,:
doch achtor hot eersbe hoofdjo,
-i
ITvenals in toestand 4 (paragraaf 57), Is do beweging
van de blmskorrols bsperkt tot enkole gebiedon, Ha 5
. atroomon zondor golven was sloohts de kuil bij het noordorhoofd gevormd; dezo kuil was niot verandord, toon nogmaals
^ uur was gesbroomd, dibmaal mot golven (figuur 80), Toon

;
r
^
k

'

!'■

was bovendien een kloin putje ontstaan bij de kop van de
stroomloider, Aan de staartkont is geen duidelijke verdieping opgotreden, Slechts de moost blootgostolde korrels
gorakon hior in boweging, wat ook hot geval is bij hot eind

t
r^
• ■

van de leidam, ’-vnar ovenmin oon put is gevormd,

id

Blj het toovoeron van bims in de volgendo stadia van de I
proof nou mon zich op grond van de xaikolplaat 3 Icumen bepalen tot hot kopelnle van do stroomloider, Dlt is editor niot ,
geschled: er is ook bims gestrooid bij hot staarteinde en
■ bij do kopkrul van do loidom. In verband met do moerdero
,
i
.
relatlovo bewegell jlchoid van diet sand volt niet to ver.vachten, dat ook in de werkeli jkiioid. op dezo beido plaabsen do
1

I
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de iDodon onaangetast sal blijvon. Hot Is daarora van bolazig

^

na to gaan, r;olke v/eg ^ot daarvandaan koinonde bodecEiatGriaal
zal volgcn*

’

Bohalve doze extra birasaanvoer is non. overgogaan tot
hot overvoeron van de put bij de kop van do otroomleider.
Do grootsto dlepte van deze put, die voor hob begin van de .

j

toevoor 8 m - H.A.?* v/as, is na hot inbrongen van 7 liter

I*

bittis

(flguur 81) toruggeloopen tot zes on aan het eind van

do proof (figuur 82) tot vi^Jf meter. Do bodoeling van deze
overdrijving is het verkorten van de tijd, die noodig is
voor het vormen van de banken, De aotiviteit van de putton
is eenter veol gerlnger, dan uit de toogevoerde biiTiShoovoolhedon zou volgen.
Do bimsi-orrels uit do put nan de kop van de stroomleider volgen do zeezljdo danrvan en vortnon een bank, die oinstreeks 200 m breed is en na hot boreiken van ^ m. - K.A.?*
niot hooger meer v/ordt. Het materiaal komt dan, tozamon mot

j;

het bij de sj^artkrul toogevoerde, in do v/ervolstraat. Vermoodelijk is de turbulentie van hot water, die het ontstaan

*

bolet van een scherp afgeteekende bank, zooals dat in too-

f

stand 0 ge30hir=iat, Er vormt zich een flauwe rug, die zich

f:

in de richting van de Kiond uitstrekt en die tot het laatst
van do proof blijft groelen.

i.De

j‘

vaargeul wordt door deze

rug niet bodrelgd; het materlaal gaat in do richting van de

^ :

mond. don opzichto van de uitgangpdigging (flguur 79) sijn

1

do dieptellJjjon van 6 — 11 meter tussciion de llchtonlijn en
de nieuv/ gevormdo rug slechts weinlg vorschoven.

i

iiet bij d© kopkrul van de verlongde leidaai gestrooido

J

mntoriaal vorplaatst zich niet sterk. Het vormt oon hoof^e
•j

-

bank, die bij hot beeindlg;on van de proef nog niet de pocht V;
van het zuiderhoofd had bereikt. Zoowel op figuur 81 als op

• !

flguur 82 Is de inlioud van do bank vrijwel gelijk aan de hoe- i
veoliieid ingebracht rr.ateriaal (resp.

1^25

en 10 liter), een

: '

bewijs, dat vyeinlg of geon blais hiorvandaan de ViTaterwog is

8 :•

ingotrokken. Op do laatstgenoemde figuur ligt de kruin van
do ban<c bijna eon centimeter bovon do waterspiegol; de kor—
rols zijn door de golven zoo hoog opgev/orpen. In het binstransport diagrnra (figuur 89)j is onderstold, dat hot mate-.
riaal Inngs do leidoin ten slotte do bocht van het zulderhoofd boroikt en danr door do, vrlj, kraohtige stroom verder

'
'
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wordt gevoord. Do douk in de Skromriie is als hot wane do sclva- |
duw van do stroomloidor.
D;
Hot gearoeorde deel, dab hot raaterlaal vooratelt, dat

i

in do vaarstrook kan geraken,, is in verhand mot do gunstigo
vorm van do atroomlijnen,

slochts gonj.ng,

Daan de toogovoondo hoeveolheid niato.riaal oigGnlijk

J

vool to gnoot ia^ is do toestand nog gunstigor^ dan hot dia-;
gr*nn aongoeft, Inplaabs van de geiniddelde toevoor van 2,00
liter per uur, behoordo eon lagoro waarde bovon de kromtiie
to staan,

i',
} ;■

biteraard is geheel onzeker we Ike hoeveelheden laatoriaal door de ebstroon in de putton worden afgezeb, Uexi kan

.

'''

alochts vorraoeden, dat doze hoeveelheden klein zullon zijn/

^

omdat de putton geon groote opporvlakte hebben.
Do verandoring van do dv/arsprofielen buiten en tusschen '
do hoofden is, evonals in toestand 4 het goval V7as, gering.

!'

Uit hot onlersook van toestand I3 kan do concluslo

:

>7orden gotrokkon, dat dese toestand waarschijnlijk zeor gun-'*
a tig znl zljn. Do s trooinverdeollng gee ft aanwijzingen voor I;
hot verleggen van de vaargeul moer naar hot. midden van de
I :
mend, terwijl do bodreiging van do vaargeul door do uit hot j ^
Zuidwosten icomende zandmassa vole malen kloiner schijnt to
* ■
111 do bostaando- toestand hot goval is,
' i

L! I

Hi

: j

. 1 :i

i
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,43« loestand 7» Twee stroomlelders
Eonige proeven zl,jn uitgevoerd met twee stroomleidors,
De bedooling is do rlchtonde working op do stroom nog te

; J
’■ : \

vorsterken. Sen van do situntios is doorgometen als toestand
7.

?1

Do verlengde loldam en do eerste stroomleider zijn dezolf-

: f

i

do als in toestand 5. Do opporvlaktestroomon zijn geneten
I i

toon hot model nog eon vaste cementbodem ha,d, dus mot het
bodomrelief van de bostaando toestand, raot uitzonloring van

; *i

do put bij do bezonken dum, dio met gips was gevuld*
Dit stroombeeld (figuur 84) niot nauvrke-urig opfonomen,

■

vcrtoont eenige bljzonderhedon,; dlo tot nu toe niet waron '
voorgckomen. In de ears to plants vorhoogt blidkbanr de tweodo stroomleider de waterspiegel achter do eorste, v/aardoor h
het vorhang in de streat klein is en daarin dan 00k slechts

» ^ !

.
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,£;erlxs£;o 3fci’ooi;inriolx;oaon vooi'lvonian. Hot laj^^sann strooniorvto v;a- j
• tor knri do bocht naar do vatcrr/o^; Kot {;;o:nf'k noiaon, do vordoollrjc van do str&oa:3norneid in do laond is sooi* rood*
,
''toronovor dar:o
onotandirdicid ataat cchtcr do
r.:indor goodo ati^ooniir*^ bij do s ti'oanloldor, Doiio £o:li*an£;t aich
Gls oen vliodtuic.lrnngvlak, dab ocn bo croobo invalahocic xieoft,'
Aon do lands!jdo vindt laon con doblob nob kleino atrooa'icnolhoid
rovolcd door erooto snolnodon bij do stanrb, ZGo-.vacrbs is do
Gtrocm SGor obork; liij loot los v66 i* do ackberkant van do
stroonleldor is boroikt* Daordoor vornt sicli oeji. i;itrebrcid
!
CGbiGd van soo2‘ kmciitiro wervcls, dab sick tot vooi-*blJ do kop f
, ■teon kot noordorhoofd uitscrekb*
' L
DO binobov/eeiix
85) is v/oor opooncraon op do clc- ,
balo inanier^ soodnt 0 lookto globnlo cone Insios itoron woi’don
pocx'okkon, Hob rv3ultnat is soodonic, dnt dndolljk is ot)£0£o- ’
von op doso asruDior iota to beroikon, Ackbor do staapt van do
|
tvvoodo stroorkloidor, op do (jpons van hot xTorvolsobiod on do
'
£;oaondo stpoom, vindt oon kracktico uitsohm'*ln£; plnats- hot
, vorplnntato laotorianl voront oorst oon bardc on koi-'to afstand'
van do llcktenlijn on boveogb sick vaxidaop Ixi do picktinr* van
do kop van hot noorderkoofd. Op do foto is do dioptolijn von
10 2a - I;,A,r. poods tot do iicktcnlijn ^okonon, do lijn van
i:
9 motor is no£ slockta tO raotop .lora-van ver-vijaepi. ^iioovoel
tljd vooi’ oon on-anler xiooiip. is ^c-'voost, is iiiot bokoM,
' ii
dnap do stroonbi^d niob blj do proof is o.gegevon. In goon
j':
goval is hot model Ira-igor dan 7
i^^ bo^'lpijf go'/soest,
'p
kadat hot bodcm^oliof vm rifviup 65
ontstaon.# is
j .
nog oenigo upon Innij do acnborvlocd nagobootst, door to ;.tPOo~ '
mu aiot afgosloton katop«'og^ tOiioindo na to gao.n of do cnguxis- ^
vtigo baifi son wopde-n opgeraimd, Eoiiigo biimsvGrx^laotsl-ng brad oj:
bi1 do banlc acktop do fveode a trocLilcidoi'** In do sti’ont gobeupdo niots, vxat good valt to pijxton mot do go;’ingo stpoom—
I
snoHioid* Evonnls bij do tocatandon 5
^ i^ do snoliield
' '
in ao straot tijioiis do ccktopvlood kloinop, dan goi'apcndo
'[
do poriodo, v;a;.:>rla do vlood o-.^k do Doorgraving intrekt*
44, 'foas fcoi>.dcn 10 on 11, Grooto gebogen dflr>r.3on»

. “Oil andcpo nlnopi.nlo voxmi mt oon stro^^ulo idor is clio
van do toostencion 10 on 11» Do damlongto in doso doeatanden
I
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Is zoo groot, dot or r.let aen valt to donkon zo to vcrv/ozenlljkon, dooh doze x^roeven zijn van belong go-veest, oi:idat zij
geleid hebben tot do toestnndon 12 on 15, woorbij mot botrokkelijk korte dairmen goedo resultaten zijn bereikt.
Hot donkboold voor do toostand 10 word gelovoi*;! door do .
- op zichzolf volkomon mislukte - toostand 9 (paragraaf 59)*
IVoor is gfttrncht hot veranderen van do stroorrirlchting te bovordoren door aan do blnnonzi^do van do bocht eon neor to
doen ontntaan, Om dezo neer ditiriaal te dv/ingon do gowonsclito
digging in to neiTion is hob gedeolte van do verlengdo dam, dat
aloh in toostand 9 vvoatelljk van do bocht bovindt, weggelaton, Vordor is oon stroomleider aangebrachb om de strooin togen do llgplaats voor do near aan to drukken. Do totalo leng■

I

i

to aan nlew to rcakon claiisnen zou bij doze oplossing niot
mindor zijn dan

I

vvaarvan 2250 ra op rokoning van do

vorDongdo loidain on 1550 op die van do stroomleldor komon.

;

Oorsp’ronkolijk vorkroog dezo toostand hot volgnimmier

!

10. Sij do eorsto proevon hlorrcode blook hot ochter gov/enscht
eonigo vrljslgingen aan to brengen. Zoo stond hot kopoindo var
do stroomlsidor scheof In do stroomlng, wot tot vrorvolvorirdng
oanleldlng gaf, Oe govijzigde slfuatlo vrord als toostand. 11
■

volledig doorgemotcn,
Figunr 86 gooft de stroomlijnen hij de opx^ervlakto voor
dose toostand. Zij zijn opgenomen in de v/aprnoiiiingsporibdo

IV,

dUH

met ruwe bodom,

i

Hot doel is wcdorom nlet boroikt, De neor is niot aanwozig. Do waterheweging in het gebled, waar hij had mooten
ontstaan, is ulterst zv/ak on geheel onrogelmatig. De stroon i
^

door do street '.*;ordt links door do staart van do strooraleidor vrlj stork sarnengodrukt; daardoor troden vrij grooto
sneli'ieden op. Ook zeewaarts van de strcomleldor is do snolheld groot, eon teeken, dat do vortii van de strooraloidor fin¬
der good aan de vloedstrooni in zoo eanpast, dan bijvoorbeold
in toostand 15 het goval iras . Ook do grooto lengto van do

|

atrooriil.oider bevordert hot ontstcan van stenko stroomen.
Ttisschen de beide gcbieden mot grooto snolheden ligt
eon strook' xaet z?raklcere stroon, die eonigs.^'ins doot denkon
aan de st‘roo;aschad'a'-v achter do t;?;oode strooinleldor van toer
stand 7, ofschoon loslnten van de stroom ni.et optreedt. V/edoi’om. strokt doze strook zich nit in do riohting van do kop

^

44,

i'J5

van het noortilerhoofd, danrblj "aandevje^ "breeder ’vordsnd.
V66r de K.ond zljn da snelliodon icloin, De snelbGldlijn^ii van
18 cm/soc
op groote afstand van do aond vorvijderd.
Hot instrooraon gosc’aiodt dan oolc goloidolijA;, or is nog oen
fllnko snolboid tiTsschon lago dats en ^^nidorhoofd on de storkste atrooK’i kont voor in hot avlddon van de ir-ond» Hot avvarsprofiel van de mond
tildens hot maken van do atrooriifoto
tomel5.VK: groot^ nonielijk dat van do rrtu.kolfoto A (figuur 87),
wat de oor^nak kan si;3n van de- ror-lngo siaolhoden dnar tor
plaatfle, Toch zol de hodemstroom stork nooten sijn, oia tot
het Ingestolde debiot van 4400 m^/sec to konjon,
De stroomrlchtirigen bij do kop van het noorderhoofd
zi^n minder good, dan in toostand I3 hot geval was.

r 1

k !
iI

r

I

Do proevon mot bims govon* uitkomsten, dio good ovor- ■ ,
eehkomen met de gemeten stroomen. dannoer goon golvon v/ordon gemaakt, beperkt do bodombewoging zich tot het vormon
van do laiil bij het noorderhoofd - lets diopor dan bij too¬
stand
- en het ontstaan van eon niterst kloin pntje bi;)
I '■
de kop van de stroomieider, Alloen op dezo punten vorschilt
d© mvkolplaat A (fignijr 87) van de uitgangsligging, i/aarom
i
11
!
het fotografisoh vestloggen daarvan zonder bozwaar
liter *
wage kon blijven,
k,
1
Blj aanwezigheid van golven komt or bovondien con klol- '
no pnt bij het staarteinde von do stroomloidor en voorts bsginnen de korrols zeovaarts von do bccht van de stroomloidor? >
in bowoging to komon, Saar aonleiding daarvan is bims tooga- ' 1 i! ! i
voerd bijde twoo niteinden van do stx’oomleidor on voorts
1, i'.!! •. -It
longs de zoezljdo daorvan, goleidelijk vordoold over do iiolftj^
von de lengte: van de kop tot het rlddsn,
I
Bil de kop blijft b.ljna alls bima liggen. In do ©orsto
twoe uur is hier eon liter toegevoerd, daarna is liior de
;
aanvoer gestoakt.
i 1
■'/an do ovex’igo bims Is ongsvesr twoo derdon toegevoord E ) ;i /I
zoowaarts van do stroomloidor en con dord© bij de staart
A
daarvan, kadat iia 8 uur tijd oen hooveeLhoid van 13 liter
in hot model was gobracht, had do zeobodem het relief von
flguur 08 aangonomon (ardkolplaat B), Daor..>p vindt mex-i de blj
h'
do kop van do stroomloidor gostorto hoevoolhoid daar nog
; )

1

i

’

llCfon, Hot ovorl^re hooft ©oiilgo orn'oceliriatigo raigfon [;;ovomd, Eianr koint vooi* verrov/og hot grootcto dool torocht
in OGii bank, dio, ultgaando van do ataapt van do Sopooiaoidop, zich in do plchtlng van do vaapgonl nltbroidt.
Bij hot vooptsotten van do proof isHngevoopci zoov;anpt
van hot midclon on land^aapta van do aueapt van de stpoomloidep, v;odopom in do vophcmdini., 2:1* Do bank workt nu niot
vool I'loop nanp do llchtonlijn uit, doch gpoeit atopk in do
Pichting van do mond (iwakolplaat C, ^’Igtiup 89), Op hot olnd
von do pi'^oof is do noordpand van do bank in ovonwichti do.
acngovoerdo koppols v/opdon dadoli^Jk door do bodenistroon
®
noap binxion govoopJ, riot hoofdtronspopt gosciiicit longs do
binrionzijde van de bank, ongoveor naap hot iriiddon van do
mond •
Do toeatand is dus ongamstig, da«p do bank do lichtonlijn tot op vool to kopto afstond nadopt. Hot blinstpansiroptdlogpaia (figuup 9o) zlot or dan ook niot zoop fpaai nit.
Hot gonpooopdo dool van de krona/io is voel gx'ootep, dan bi;}
vopigo tooatanden hot goval is, Ook do boido ciwarsproflolen
zijn otoj*k in ongunstigo zln vopvopiad.
Do oopzaalc van do siislukklng is blijkboap do gpooto
lengto on do stork gobogon vopa van do sti'oomloidop, vvaap- •
door gpooto hoevoeliiodon bodOKiraatopiaal in box/ogiii^' gorakoii
op plaatson, vansraar sij naap do vaapgoul kunnon vvopdon gotranspoptocpd.
Do ami-Jacht .;:ogo nog vvopdon govestlgd op eon detail
van do biros00i!foglng, Vooral in.'figuup 88 is do uitochnplnf;
zoo'.i/afipts van do s tpooxoloidop goconcontpoerd in t'.7eo otpookon, dio eerizolfdo vopn: hobbon ala do stpooikloidop zelf, on
zicli op afatondon van posp, oarstpoeks I5 on 40 cm dosi^/an be
vinden , r.icVien busschon boido loopt eon rug, Dit baold
wordt ongotwiji’cld to voopachijn gepoopon door do golven,
die bijna loodpocht op de stpoomleidop invallon on v/opden
teruggoknnt.it; zoodnt staando golven ontstann, Do lonp’te
van dozo ataando golvon is in hot model puira 50 cm. Hcti is
bokond, dat op oen k-^-art on op.dpio kvvapt golf long to van
hot torugicaatslngpunt do bij staando golvon optrodondo Iiopizontale v/atopoov/oging oon
boroikt, top.vlj^l dp son
halve golflongto dio bov’yeging ^ohool vopda'ijnt. Do geuion

, .
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■bovindon zlci'i in het gobled van storke hoon en v/oercaande
stroomen; hot matorlaal v/ordt^ daardooi* loa goinaakt en dan
door do hoofdstroon trioef'^ovoord,

.

In do werkelijldxoid zl^n^ polvon van dezo longto - 500
motor ~ natuurlijk niot aanwozi^, moar bij '.’/estonv/ind zal
toch 00k togen do buitcnkant van do stroojnloidor oon v/oo~
ligo zoo ontstaan, v/aardoor do verplantsing van hctzand
door do strooin in do hand wordt gewerkt,
'

45. goostand 15; Stroomlelder op /rroote afstand,
Bij al zijn bozwaren heeft tooatand 11 con aantrokkelijichoid, namolijk hot grooto gebiod mot zv/akko stroomen
buiten do mond, wat waarschijnliJk voor do navlgatio eon
voordool zon botoozonon. Door eon gololdelijko vorvorming
van do daxriirion is gotracht dit voordeel op eon zoodanigo
wijzo to handhaven, dab do bezv/aron vervallen, althana in
storko mate vermlndoren. bij dit vervormon is do strooraloider op stoods. grootoro afsband van de loidara gekomen. Do
-

bocht van dezo laatsto is kortor gewordon on is tonslotte
geroduceord bob oon krul van hot type, dab bij de eorsbo
volgnummors van do serio '.V (paragraaJT 55) aanv/ezlg v;as,
Do kop van do atroomloider is evenoons van eon zee~
V7aarbsche krul voorzion. Daardoor wordt boroikt, dab do aan*
val van de vloodstroom op do kop eenigszins vv-ordb boperkt,
ofschoon do stroornloidor zoer school in do vloodstroom
staat,. Oadolijk aohtor do krul bnbstaat eon neorengobiod,
dab zeev/aarts van de stroornloidor ligt'^no nog tot op groobe
afstand morkbaar is,
^
Dit noerongebied vorsport als hot v/aro do weg aan do
3broom, die van hot geblod buiten do stroomlelder naar do
mond gaat. Is do straab nu bGti*okkolijk smal, dan zal niot '
al hot voor do 'Dator'A'og bcnoodigde vloodwator daar doorhoon
kurinon stroomen. Hot tckort volgt eon grooto omweg om hot
<
neoren£;Gbi0d hoon, langs hot badstrand en de noordzijdo van'
hot noordorhoofd terugstroomondo iLaar de kop van dit laatst^l
Hot rondt dezo kop on voroenigt zich daarna mot do uit do
straab komendo stroom.
Bij eon kloino straatbroedte bijvoorboeld 4jo of 500
EiOtor, moot eon gi’oote hooveolliold v/nter aan do boschrevon ^

45
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bo'woging doelnoiuon. Do stroom om do kop van hofc noorddrhoofd
is daii 2003? stork on voroorzaokt or eon intonslevo nitschurinf;, wannoor danrtegon goon rnaatregolon wordoia gonomen,
i
liaarmato do strooinlolder vordor zoov/aarts ’.vordt vorschovon, wordt hot torugstrooinon iangs hot badstrand nin,
dep en waimeep do s bpaatbroedte ongoveor 700 raoter is,

I

)

'

stroomt zoo^ibl v/ator do' strnnt door, dat snpplotio nlot
moor noodig is. Do land-’/aartscho grons van hot noerongobled :
loopt dan van do staart van do stroor.aoider julst op do
'

kop van bet noorderhoofd nan, julst zooals bij toostand 7
fflguur 84) hot geval is. Do strooraleidor is dan als hot

. ;
I

war© eon voortzotting van hot noordorhoofd, on non zou do

>

toostand kunnon interpreteeren als eon riviernon^i, ongobogon in do vloedrichting, aan do hollo oever voorzien van
eon opening\/<^i do schoopvaart
,

I
|
i-

Bij eon nog vordor zeewaarts goplaatste stroomleidor
wordt door do straat neor wator aangovoerd, dan do lvaterv;eg
kan ve3rworkon. Hot overige gaat noordolijk van hot noordorhoofd lnn,as,
; •
Do drl© govallon vvorden gekai*aktoriseo3?d door do
atroomrichting aan do noo3?dzijdo (zoozljdo) van hot nocaderhoofd. In hot eorsto goval (small© straat) loopt do stroom
van hot vorteloindo naar do kop, dus in do richting, dio
voor do obstroora normaal is. Bij hot tuss Chong oval is or
goon gerogelde stroom, torwijl bij dezoor broode straat do
stroom van do kop naar hot ^vorteleindo trokt.
Bij toostand 12 (figuur 91) is do breedto julst onvol_ doondo ora al hot vloedwator voor do iVatorv/og to levei'eii.
Eon klein godoelte volgt do wog om do kop van hot iioordorhoofd, Daardoor wo.i-d hot noodig doze kop t© boschormen,
wat op tamelijk eonvoudigo wijze kan goachioden door hot
bou'won van eon kopkaral.

P'
;

'

schillondo oorzaken varinbol, Zon do straatbroedto zijn aangopast nan oen bopaald geval ~ bijvoorbsold oen gomiddold gotij, dan zou bij af.vljkenio^ omstnndigheden (klelno afvoer van bovenrlvier bljvoorbeold) toon oen stroom om do kop’*
van hot noordorhoofd ontstaan en zou hot makon van do kop-

J

I

j

Mot opzot is dit geval gekozen en vrol om twee redenon.
In do eorsto plaats is hot dobiot van do »/ater«7og door vor—

krul dus nog mooten gescliiedcn, Dit- kan alloen achterwego
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bli^Jven, wannoer in do rogol do straat noor v/atoi* gooft, dai
do w'ater;vog neemt, Bij afv^djkendo geti;]den varieort dan
alleon do watenhoevooliiola, die tusschen hot noordorhoofd ej
hot noergongebiod doorbnekt. In dit goval ligt do stroomloidor zoer von in zeo, waardoor lilj zljn taaia - hot stonnon van do gebogen stnoombanen naar do raond - nict moon
■
naar bohoonen vorvult,
Kr is echton nog oen tvoedo rodon, v/aanom de togenstrooxa lanrs hot noordorhoofd wordt toegolaton. Mon verwacht naraolijk van doze otrooK} dat hij hot uitv/ericen van
j
de bank, dio achtor d© strooinleidor moot wordon vorwacht,
zal togongaan, zooiat ©on voldoond breedo on diopo vaargonl
sal blijven bestaan tusschon dezo bank on do kop van hot
}i
noordorhoofd•
Ka hot voorgaand© volt over hot stroonKliagram (flguur ;
91) niot veol moor to zoggen. Do waarneralngon, die voor
hot aamonatollon van do figunr zljn gebruikt, worden vorrlcht mot kaarsjes; hot model had plaatselijk oen ruv/o bodom, De banken hadden zich reeds vrijvyol gevoririi; hot bodotirollof v/as dat van figtiur 95 (mukolplaat C), Do stroomon
zijn ook gomoten in hot begin van do proef^ toon do bodem
■
do vorm van figuur 95 (A) had., Tusschen beido toostanden
^
bostoat, v/at do a broom botroft, woinig verschil,
hot neerongobiod achtor do stroomleider is rusbig, do
v/orvolstraton aan do randon daarvan hobben goon grooto intenaitoit. Eon tweed© neorgongobiod treedt soowaarts van do '
loidam op (hot noorencomple:^ van do toestandon 17 I on volgeudo) en oen dordo achter de krul van hot noordorhoofd.
Do stroomrichtlng in do raond Is good. In do i^orgraving
^
schomirielt do richting vrij stork: nu eons hoeft do stroom
■uit do atranb, dan weondio on do kop do overhand. In de
tookonlng is dit aangoduid door elkander snijdende stroonlijnon, I^’d^.'-anodimioxn
deVVordooling
ovor do breodbei^ood.
Da proovon met bims zijn zeor lang dooi’gezot om eon
evonwicht to boreikon. fadat eorst 6 uur zondor golvon on
zondor blmstoovoor is gostroomd, hoeft men niet minder dan
21 uur lang - verioeld over verschoidono dagen — godurondo
hot stroomon golvon gemaakt on bims.aangevoord. In hot go-
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heol Is ongoveoi* 40 liter in het model if:,e'oraGht, hot juisto
gotal is niot bokond.
Bij hot stroomon zondor golven (flgunr 9^) vomt zich
weor de kuil bij do kop van. hot noordorhoofd, Dozo kuil
ligt niet op da oude plaats, doch vordor buitonv/aarta, Do
goringo ar;uOtlia£:en van do kuil (^laxircura diepto l6 m zijn oon bowijs voor do good© working van do krul.
Do ver^vachte put achter do kopkrul van de atroomleidor
heoft ovoneens eon tamelijk boscheidon grootto; do diopsto
plek van 12 m - N.A.P* bevlndt zich origeveor drio meter
onder de oorspronkelijk© zeobodem. Eon pufcjo bij do staart
van do strooralolder complotecrt het ontgrondingsbeeld,
De golven (flguur 94t) veroorzaken nog twee andero putjes: eon blj do krul van do leidam^^on tegon do buitenlcant
van de kopkrul van de stroomleider; in boido gevallon op
plaatsen, v/aar^^^^^^echt tegon oon dam loopen en daardoor
wordon teruggebraokt * De bims wo3?dt in dezo putjes tooge—
voord, bovendion wordt een kloino hooveollioid gostrooid
blj de staart van do stroomleider.
liet put jo op doze laatate plaats vertoont v/einig activitoit, do beide andero blijken vrij groote hooveelhedon
bims t© kunnen vorzetton, De opgev/orpen banlcon breidon zich
noordwaarts uit, De golfslag is v/aarschijnlijk nog do oor- .
zaak van het feit, dat de bims, dio in de nabijhoid van do
kop van hot noordorhoofd in bowogtng is, verondioping veroorzaako binnen de daar gemaakto krul.
Kadat in de loop van 14 uur eon hoeveelheid bims van
bijna 28 liter was tocgcvoferd (1^ bij de kop, 9
<3.e
staart van de stroomleider on 12 bij do kop van do leidam) t
was het in figuur 95 weergegeven bodompoil ontstaan, De
kuil bij het noprderhoofd noomt niet meer too, Het zich
langs de loldam voortbewegendo bimm heoft do bocht van hot
zulderhoofd borelkt on wordt do V/aterwog ingovoord, Er is
hler oon evenwicht ontstaanj de bank workt niet moer naar h<
het noordon uit,
Bij do stroomleider Is hot nog zoovor niet. Do van do 1
kop komende bank hooft zich vereenlgd met die, wolko zijn
oorsprong hooft In hot putjo bij de staart; tozamon dringon,
zij vorder voorult, De voorsto korrols hebbon do dioptolijn

.
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vari 11 m ~ N.A*P. reeds plaat^elijk over do lichtcnlijn £0schovon, dooh do grooi in doso .richting schijnt niot 200
sterk to 2ijn nls die in do rlchting van do mond. Do noordrand van do ban]£ ziot oruit, alsof ean dozo zi^Jdo afschurlng plaats vindt,
Om to Zion hoo hot hlerinoo is gostold, is do proof
nog vorder doorgozot, ,Zoovi-ol do tijdsdmir als do toogevocrdo hoeveolheid biKS CziJrV grooter, dan bij oonigo andero
toostand is borcikt. Hot resnltaat zijn do dlepteli;|nen

'1,

I

van figuur 96. Do bank blijkt sinds do vorigo maal nog wel
naar do vaargonl to sijn opgeachovon, doch directo v/aarnoming gedurendo do laatsto uron doot zien, dat alio aangovoorde biins do riond introkt on dat do noordsijdo van do
bank in ovonwicht vorkoort. Do korrols, dio, over do Icruin
van do bank komonio, hot boloop, afrollen, v/orden -.Yoggovoerd door do ondorstroom. Dezo strooa is sichtbaar ge-

(i.

maakt mot bohulp van kalinmpormanganaat-kristallon. Op do
ruwo bodem waren do daarvan 'uitgaando paarso strexjon niot

‘

fotografisoh vast to loggen, maar dirocto waarnoming'; geoft
hot in fignnr 97 goschetsto stroomboold.
■i'l

Do watorbowoging om hot noorongobiod langs hot badstraiki blijkt in do onderste lagen vool verier door to
loopon dan bij do opporvlakto (figuur 91), Vormoodolijk is

I !

i^

00k do anelheid grootor* Dezo bodemstroom gaat onder hot

;l i

noorongobiod door tot do rand van do bank achter do stroomloidor on splitst zich daar in tv/eeen.
Do eorste tak buigt naar rechts on voogt zich bij do
hoofdstroom, die zoov/aarts van do bank van do stroomloider
loopt. Hot overigo volgt zeer stork gebogon banen on straomt
vordor do mond in,

Dat dezo stroom zoo sterk afschurend op do banl-: werkt,
zal vormoodolijk wordon veroorzaakt door do atorko kromming
(pnragraaf 17) van do atrooralijnon, on do hienriede samenhangenio oentrifugaalkracht,
,

Hot birnatransportdiagram (figuur $Q) zlot or voor

^
'

dozo toostand orger uit, dan hot is., Overoonkom3tj.g do bij
andoro toostan:l.on toogopaato go>Yoonte moest ongeveor do

|

helft van hot opporvlak wordon gearcoord, omiat do sti*oomon,
dio dooi* dit godoolto gaan, in do vaargoul torscht komen,

I
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Da oiidaratpooa lioulti ociitep aoii gpoou gedoolta van hot ma— '
topiaal togon.
Do veranilering van do beido dwarsprofielen is, afeozion van do vopdioping bij do kop van hot noorderiioofd, z
zeor gorin^^*
Hot is volslogon oranogolijk zondop moop -uitgobroido
ppooven uit to maken, v/at in doze toostand geschiedt bij
do achtorvlood, do ob en do ondopvloed. Hot gevaap bostaat,
dat tijdons do achtex*vlood do gpooto banli koop naap do
vaapgoul wopat gedpongon, doch ©en oventueol schadolijke
. wopking in dlo popiodo v/opdt v/elllcht wodepora ruiraschoots
gecoEiponscGPd doop do ebstpooa,
CSchoon hot dus lang niet zekop is, bostaat d© raogolijldioia , dat tussohen do bank on do kop van hot noopdop—
hoofd eon voldoond bpoodo en diepo vaapgcal zal blljven
bostaan, of tonrainsto botpokkolijk goraakkolljk kan wopdon
ondoriaoudon, Voop do vaart met diopgaando schepon is do
togonwoopdlgo llchtonlijn t/an niot moop brnikbaap. Do In\ vaapt zou moeton goschiodon (figuur 93) ongovoop langs do

'

modoloodpdinaat ^8 tot dozo do vopbindingslijn van do kop
;van hot noopdophoofd mot hot uitoinde van do lago dam
snijdt, lion dwapsmopk, bijvoopboold eon geklourdo sootop
van hot vunp op hot noopdephoofd, zou mooten v/aapsohuwon,
VOOP hot ovopgaan in do as van do Si!©opgpaving. Hot is to
vop:«rGonton, dat do vaapgoul in do a^oopgpaving zlch xaeop naar
hot midden zal voploggon, zoodat ook voop dit gedoelte van •
do Vaapt do bostaande liciitonlijn goon dlonst kan doon.
./oinig diopgaando schepon beschikken bovendien nog
ovop oon waapv/og door do stpaat vvaap volgens hot model op
vijf tot zos motop ondop k.A.?, kan wopdon gopokond.
Toostand 15 = tooauand 12

doch met lanbyaaptsoho kpu.1.

u’anneep eon vorbotering met oen stpoomleidop wopdt geEuxakt, on men kiost hot typo van toostand 15 (paragpaaf 4^)
dan xigt het voop do hand eepst do loidam to veplor^on on
van eon krul to voopzien, Zoodoonde ontstaat tijdolijk too¬
stand 14, Hot is mogoli^k, dot ppeds in dio toostand eon

aoo t-rooto vorbotorli^ optr.cdt, d.t althaxis voorlooplg
van hot makon van do Icoatbare strooralcidor v/ordt afeoaion.
Sr ia dan tljd om nieiave goeevona to verzaiuelon, die bi;]
eon evontuoolo vordero uitbouw knnnon wordon gobruilct.
Wannoor de strooialoldor van toestand 12 zou Immasn
wordon toogopaat in coiabinatio aict de loidam van toestanden
13 on 14, dan had :r.8n de KogelijkhQi'i om naderhafxd zoowol
het typo'van toestand 12 als tot toestand 13 over to gaan.
Om dit to ondorzoGkon is de loidam typo 12 geplaatot
in hot Bxodol volgens toestand 14j do zoo govorrrdo toestand
verkreeg hot nurmor 15. Oezo toestand 15 vorschilt in
hoofdzaak van toestand 12, doordat de krnl aan hot eindo
van do leidam niot zoewaarts, doch land-^raarts is gobogen.
DO foto van figunr 9? Is oon overzicht van do stroom - zondor golvon - blj doz© toestand; ook do figdron 18 en 24
zijn bij toestand 15 opgenomen.
Door het tor*ugbdig©n van do krul wordt de straatbroedto grooter en men zou denl-:en, dat de stroomlcido-das dichtoi
bij do kuat zou mooton staan om dezelfdo zwakko stroom om
do kop van hot noorderhoofd to veroorzaken. Dit is ochter
niot zoo; de stroomleidor xr^oot nog lets vendor in zee v;ordon geplaatst, dan bij toestand 12 reeds hot geval was.
Of dit vorschil voornamcltjk door do gewijzigdo loidam
wordt voroorzaakt, of dat andere afwijkingen van hot model
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oon I’d spelon, is niot zekei*.
Bij hot begin van do proof mot toestand 15
dbmligglng dio, wolko bi;5 d© motingen mot t^stand 14 was
ontstann. De viiukolplaat G van die toestand ^en' dus tevons
do uitgangsdigging voor toostand 1^. Hier is dus woor van
do godnehtexMiang ultgegaan, dat toostand 15 ovontuoel zal .
wordon goiaaakt, nadat toostand 14 roods eonige tijd heoft
bestaan.
Do strooraen van toostand, 15 (figuur lOO) zijn v/edorom
gome ten met drijvende tears j os on eon ruwe bodora, net bodOKireliof v/as dat van
^figuur 102^,
dus met veol minder grooto banken, dan die v/elko tl^dexiS
do atroormneting van toostand 12 aanv/ezig waren.
In hoofdti’okkon is het boold hetzolfde als dat van
toostand 12 (figuur 9l)doah er si;3n toch eonig© vorschil-
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punton aan te v/ijzon. Zoo is hot noerongebled bij do leidam vordwonon in ovoroonstOKii^dns mot do toestanden vV VII
(fi/y,-aur 5'd) on V/ 14 ffienur 65). Daardooi* is do stroomrichtinc bij do booht van
on, ofschoon or goon neor
do nond langs do lago daia
do isotache van I6 cm/soc

hob auiderhoofd minder gnnstig,
ontstaat, zijn do snelheden in
minder groot. In fignnr 100 ligt
plaatselijk I50 motor verder

noord\7aarts, don in figuur
hot goval was. Dat do stroomleider oen gunstigo invlood hooft biijht nit vorgelijking
van toestand I5 met toestand 14. Do s troom'boelden hebbon
in bold© govallon vool overeonhomst, doch door do aanwozighold van do stroomloidor wordt als hot waro hot gehoele
stelsel van isotachon naar hot Zuiden gedrukt, (fignur loO
contra figunr
Do absolute; waardo van do snolheden in
do monl blijft daarbij golijk*;
Dezo sneldiedon zijn kloiner, dan die van toostand 12
on do gohoolo iniruk van do oppervlaktestroom van toostand
15 is dan 00k zeer good, ondanks do botrokkeli^k kloino
snoliield langs do zuidwal.
,
Do verplaatsing van hot bodesmaateriaal vertoont ook
, vool vorv7antschap mot die van toestand 12, Op mukolplaat
, A (figuur lOl) is do kuil bij hot noorderhoofd grootor on
diopor, dan In toestand 12_^ maar doze kull is reeds ontstann in do toostand 14, dio v/as voorafgegaan (figuur 68),
Do diepte is zelfs nog oen motor kloiner.Viiet gehoel maakt
do indmjk, dat buiton do hoofdon langs do lichtonlijn oen
geringo verdioi^ing is opgotredon (do 12 moter-lijn is uitgobogen) on dat iiot daaruit komonde materinal in do kull is
afgozot),
i

Ook do uitbulging van do d,l6ptelijnon onkole hondorden
inoters bulten do koppon on do put aan hot oind van do leidam zijn nog afkomstig van toostand 14. Overigens zijn
12 A (figuur 55) on 15 A (figuur lol) vrijwol gelljk. Do
kop van do stroomloidor is bij toestand I5 blijkbaar wat
mindor good govormd; or ontstaat oen dlcpor gannde ontgronBij hot stroomen mot golve^ is alleen blms toogovoord
bij do kop van do leidam on bij,do staart van do stroomleidor. Ken is voortgegnan tot do zekerhold was vorkregen, dat
do vorming van do banJi achter do stroomloidor op dozolfdo
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wijso plaata vond, als in, toestand 12 hot goval was on dat
' ook hot tegenho-adon van de banlc door de onderstrooni op £0lijke v/ljzo foschiedde. Ka 5
strooinon was door dirocto
waamoiiiing f'chlo^^en, dat iiiderdaad do toostand zich ont—
wikicoldo^ als hij toostand 12* Dat do hanlc op figiiur It2^
dio do govorindo dioptolijnon gocft, vorder is voorviltgekoKon, dan op fignur 94, valt to vorklaren uit hot feit,
dat hi;} hot begin van do proeg de dioptelijnen roods dlchter bij do lichtenlijn lagen (de lijn van 5 in - k.A.F,
:
ligt op 600 El buiten do mond. In fign-ar 92 op eon afstand
van 470 Ki van de lichtenlijn, terwijl in figuur 68 doze
maat 505 m is,),
. oat de put blj do kop van do stroomleidor zoo groot
on diep gev/ordon is, komt door hot achtorwego laton van de
bimstoevoor op dit pant,
Tons lotto valt nog op do, afwezigheid van do hoogo
bank zoewaarts van do leidam, Doordat hlor niot zooals in
toestand 12, eon noor ontstaat, vvordt hot nit do put koiTiOn-'
do Eiatorlaal door do stroom meogovoord om do bociit van hot
z-uiderhoofd, Aanvaniccli^k is dns in de Doorgraving oen
grooter zandbozwanr langs do zuidvinl to vorwachten, doch
na vorloop van tijd ontstaat ook in toostand 12 dozo bimsstroom. Dan is -uaw-olijm hot gobiod van de noor tegon do leidam vollodig opg©z<ind (figwir 9$)*
Eon on andor tozamonvattende, kan mon zoggen, dat do
toostand 1-^", mot landwnarts ogigebogon leidam, waarschi^nlijk ongoveor even good zal voldoon als toostand 12, waarbiJI dio dam zoewaarts is gebogen.
In toestand I5 zijn nog eonlgo pollschaalwaarnemlngon
gedaan, cm de vorvallon blj do verschillende daEimon to meton. Do v/aarnomingspunton waron do volgondoj
Doorderhoofd, ongoveor ^rOO Eiotor nit do kop,
Leidam, bij de punt, wear tegenwoordig hot hoogo gedoo3
to oindlgt,
Stroomloidor, ongovoor in het Eiidden,
I
Do uitkomston waron;
1
Loorderhoofd, noordzijdoj gemiddeld0^2 cm hoogor dan
zi^ldzijdo,
I
'‘j
Loidam, landzijdo, gomiddold 0,18 cm hoogor dan zoezijdo. ■
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StroomlGidor, lonlsijdQ geirJLddold 0,12 ca hoo^'er dan
ZGOZi^dO.

In de werkolljkheld zoudon doze voi'-vallen pcsp, ^3,
27 on IS cn (-root zijn,
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47 > Do toGstand voor het v.^alreri van de loldP.Ti).

Ka afloop van hot onlorsookon van
vorboterln^-en Is in hot Kodel de loidam v/egGObrokon en net suiderhoofd van eon niou^'o kop voorzlon. Daandoor onto tend de
sibuatle, die vooi* I9IO aanweaig vies en hot zou dus rriO^^elijk
Eooton zijn de boveginc; van water on van bodorrniaboi'iaal
van die tijd na te bootson.
In hot bostaande r.odol kon dit echter niofc goaohieden.
De .Maadvlnkto is namolijk na hot aanlogfgon van do leidaia
in Koer bolangrijke inate opgezand. Vergolijkt men eon pollkaart van I909 niet die van 19^9, dan bll;]kt godnrondo do
fuaschonllggeride twintig jaren do diepto op varscheidono
!
pleats en mot omatrooks drle KOter ta zijn vorniiinor*/(paragraaf 10),
In hot mddol boatond dit deel van de soobodom nog ult
\ ^Kont* Do noordwostrail! daarvan is tegelijk vxQt de loidora
weggebrokon, :nRar er is van afgezlen do gsheolo kaasvlakte
; opnleuw ondor profiol to brengen.
.De situatle van de hoofdon van I909 is dua goooiabineord'
m.ot do diopton van I92O. Ilotzelfdo geldt in tiindero mate
voor hot deal van de Watorv^og,; dat in hot in..del eon vasto
bodcin hod, liler is do diepto grootoi*, dan met de toostand
van 1909 overoonkomit,
^
Eon beti’ouwbaro vorgelljking ract do vroegor cnderzochto
strooiiion on 00k mot de motlngon van do aodolproevon van 1907j
is dua niot rriOgolijlc, Vocloor kon Jiion de tiians verrichto
wanrnoralngon boschouwon als oeii annwijzlng van do invloed,
die do loidaiii oh.'de bozonlcon dan bij de diepbeverhondingon
van thons hobbon.
Cm/lat doze toostand eon ter'Ug£;arig; 'beteekont ton opziohte van do tegonwoor.lige^ dio ala toostand 0 bokond is,
1,3 hot volgmiiiimer -1 toogekond,
i
In doze toostand -1 zijn goon sti'oonifoto's genaakt,
doch de a trooiulljnan worden op: hot oog goschotst, liet rcsultaat is flgunr lO^, Hot gedeelto van hot nodel voor de Eiond
had wedor oon ruwe bodoni; verder is in zooverre rekening
gohoudon mot do vroogere toestanden, dafc hot vloeddobiot

1X3.

I

van do /■iator.yog niou, ala vroogar bij andero toesbandenj,
4400, doch slochto ^220 r.i^/soo groot is gonoinon, :;e atroor*!
in

2oe

is origov/ijaigd gelaton, ochter is aan hct bazvmar

van de to geringe »/atorvorplaatsing over do l^.aasvlakto
eenigsKins tegomoet gokoivien dooi* hot aanvooren van eon
eiitra v/aterhoevoeliieid, van 0,5 1/sec bij het atnand van de
been. Dezo hoevaeliioid, die ovoroenicosit siet

515

a-^/see. in

workolijldieid, is \vol iiiiridor, dan het tekont, dat door de

,

to hoogo boderiiligging v/ordt verooraaakt en dat v/ollicht op
1000 m^/seo lean woi'don goschat.

Do ati'ooni blijkt bij do koi? van hot zuldoniioord v/oiovom in soor oteitro inato to ivordon nltf'0.yori,'Oi'i, aoonn.
biimonbrodon worlt goooxiooutrooix'i b1.J Ixol Moin* iri j'iufux'ii, Hot
boold is vool ong'anstigoi*, dan bi;] do bostaanlo tocutan.'l.
Do stroora trokt nu vrihvol dvsrars om. do kop van hot noordonhoofd, toi*v/ljl biniien hot hopi'd con is/orvelgobied ontataat.
Aan do noordsi^de van hot noorderhooDd is de aneilioid zoer
kloin. V'/anneer' hot vloeddebiot van dc Doorgravlng nog klol-

ner wordt gokozen, houdt do stroora buiton hot hoofd gohe-oi
op en keert zolfa van richting om, Dlt laatsto is het goval,
wannoer door do uitlaat in de Doorgravdng 1/2000
i-irordt
afgevoerd.
f
Do neer, die zich voor de mond vormt is v/oer uitorst
zv/ak en nauffoll^ka teconotateei'-en, BiJ vermindoriiig van de
stroom in d© ’.ITaterweg vex'x^laatst hl^ zich een v;olnig zeewaarts,
De blmsbea-oging is wederom hot ster-kat bij do kop van
het noordorlioofd. (flguur 104), Bij het strooraen zondoi*
golven wordt dear een diopo kuil gevorr;id, die zich ochter
iulndoi* ver naar binrion uitsti'ekt, dan in toestnnd o (xiguvii*
57): Het uit dezo kuil komende matox'iaal vor-mt in do vaargeul oen rug. Door hot makon van golven vorandoren hier do
dieptelijnon px-actisch niot meor,
Bij do koii van het zuidorhoofd geschiodt slechts aeor
'weinig, Ken noex'ori3’.vaai'’:::igo put oxxtstaat dear eorst, vmnnoex* golven woi'den gemaakt. .Do stroom om de kop is, tongevolgo van do kleino diepte van iiet aciitorliggende gebiod,
niet stork gonoeg om grooto jiioeveolheden bims be transportooren. Do bewegende korrols volgen ongoveer do zeozijde ;

ViO
1 .
•

47, 48.

VQD do noor, v;aar do wervolstraat voldoondo turbulontio
' voroorzaakt'oEi de bov/oslns gaande te houdon. Zoodoonde out--

j

staat oon bank van oenzelfdo typo als die van toestand 0,
doch dichtor bij de laond. Do bank van figmir 104 :aoot wondon vengoleken mob dlo van figuur yj van do bostaande boo-

;
;
. j

stand, •^'/aarblj ook golven woten opge?/okt. In doze fignnr
is do bank ochter voel grooter, omdat, na eon voornfgaando

; ^
. ^

stroompariodo van 5 nur sonder golven, nog 7 mix* meu gol;
von svo-S gestrooBid, waarbij nog 10 liter bims v/as toogevoerd, , ^
terwijl figuur 104 not resultant is van 4 uur stroomen met ,
;

'

\
i

golven zondor bimsaanvoor.
up do plants van de bank kan dit center vveinig invloea

|
;

hobbon, zoodab bier eon globale vergclijking v/ol mag plaats

|

vinden, Oeze vergolijking hoeft als resultaat, dab do
■
plaats, waar do bank do llchtonlijn bob dichtsb nadert,
bij toostand -1 dichter bij de mond ligt, dan bij toestand

j
■

0. Hot vorsebil is ongoveei’ I50 motor. Hon vorscliil van
doze orde van grootte is in de Y/erk6li2Vd^Qld goconsoauoord.
Ondanks alio onzolcorboid goeft hot ondorzoek yon too|
stand -1 dus twoo rosultabon, die mot do vYorkolijlcheid ovor-^; 1
eonkomon, nnmelijk dat do door bet aonloggen van do loidam . j j
on de bozonken dam do stbocmvordeoling lets minder ongunstig, j
Is gowordon on dat do plaats van hot groobate zandbeswaar
aa.- do zuldzijde van do vaargeul buiten do mond zoowaarts

j j
; | j
.

l3 verachoven.
Dit is dan ook alios, wat mot toostand -1 is bereikt.

?

i

'i

J

j
i
:J j
i

48. Slotboscbouv/ingen.
-Do yvaarnomor on de bo'arerker van do wavarno3mln^;,en zieix

'.j I

op bet voorgaande ter*ug met gemengcio govoolcixs. Dat in oon
model op eon zoo klolne schaal resultaton zijn vorkregen,
stemt tot tevx’odordxoid, maar danrtegonover staat, dat or

| |
' |
^

;

zoor VGol onaekerbeden zijn overgobleven, die men gaarno
bad opgolost.
Do corzaak van dozo enzokorbedon zetolb voor verreweg bot grootsto dool in hot modelonderzook zolf, docii

1

}

I

'
'

.
,

zelfs • y/annoor bet zou gelukkcn eon ideaal model te maken,
was eon volkomi.on juiste inborprotatie van de modolm.otingen
op do werkelijldioid nog niot .mogolijk. Hob is irrmors nlet

(

; i

j- )
\
;

.

^
| j

.
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\I
I

bokoiid, Y/olko omstandigiiodcjn net verplaatsen, van hot aeeI
I
zand bohoorsciiGn en. op welke wi^se deze bowegin^;^ gcscdiedt
\
(paragraaf lo). -Vaannomingen onitrent de zandbev/eglng zullon
nog in groote getale noodig zijn, om ij.et inziclat daarin to
j
vorbeteron.
: i
Mot de kcnnis, vvaorovor men thana boschikt, kan d©
1 i
conclusie v/orrion gotrokkon, dat de turbuienti© van do
■ ;
; f
stroom, in nog veel grcotere raato dan de snellaeid, eon oor- ’ j
zoak Is voor liet verplaatsen van hot bodeinr.ateriaal. In
; j
hot model bleek dit heriiaaldelijk. Somn bleof bij snoliieden
j
van 25 om/soc de bimsbodem onaangetast, v/annoor do stroom
j
iTiaar regelmatig genoog was. In ondors govallon vond oen
• j
dlepgaande ontgrondlng plaats in gebieden waar de snohiold
slechts half zoo groot was, Dan kon men er 00k zoker van
zijn, dat do stroom in hoogo mate turbulent v/as^ raeestal
hot OiJtrodon van stork gebogen strooailijnen, ^
Door de seor groote turbulentie moot do vorriiing van
; j
do diepo put bij do bosonkon dam v/orden vorklaard. Do snel- ■ j
held is er volstrekt nlot ovormatig groot, 19 cm/soc in hot : |
modol (figuur ^2), ovoroonkomondo mot 80 cm/soo in do v/or- v: ^
kolijkhold, wat v/ol ojogovoor juist zal zijn,
| |
Do wilso van vormen van do put on van do banK daarachtS I •;
‘ i (
kon in het model good v/ordon nagogaan en daar do put on do
|
bank in werkolijkhoid good not die in liet model ovoroenko1 |
men, schi^nt do govolgtrekking nlot to gov/aagd, dat do bo- I' l
weging daar op dozolfdo vYijse plants vindt, als in hot moj
del, Dit boteokent, dat do put en banlc door de vloedstroom
i j
worden gevomrid,
, i ' ■)
Ben vraag, dl© niet valt to beantv/oordon, is dezo: op
D
welke wijzo het nogelljk is, dat ult do put, dag in, dag
’■! A
uit, grooto hoeveoliiodon zand komcn, zondor dat do onvang
, j f
toonoemt, Rr moot zond in de put v;ordon tocgevoerd* In lies
;
model geschioddo dit mot de bimsmachlno, in do v;orkolijldaoid , 1
knn men slechts hot vernoedon uitsproken, dat do ebstroon ; i ,'
do schuldigo zou kunnen zijn,
!.i
Indian dit al het gevsl was, kan mon nog niet voorspel- , .
len hoo hot g^ion zal mot de zandnanvoor in de putton, die op ‘
andere plants on ontstaan, wanneer in het nodol ssecn nleuwo
:>
darmnon zlJn bijgebou’vd. Hot is nogclijk, dat 00k in die
■ |i j
putton doer de eb stools weor. niouw zand vi/ordt toegevoord,
: i

j

'

*

1
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doch het is f'oheol onbekend in wolke mate dit bet geval zal

? >

zijn. Hot is duidelijk dat verschillendo factoren in bet

|

spol zijn, Als soodanig komen bijvoorbeold in aanrrxerkins do

; '

j
■

digging van eon derceli;5kG put, do oppervlokte en do diepte.
Do invlood van doze, en mogelljk ook andere, factoron

. •;

*

in

Tokening to brengen, is voonlsnog onmogelijk.

j

|

,

Bij bet onderzook van do verscbillonde vormen is mon

> |

tot oplossingon gekomen, vToarbij putten opti'odon, die some

. ,

zeoT actief zijn en die dus gi-oot© zandboeveeltieden in do

j

vaargoul kunnon brongen, v/anneei* de toovoor naan de puL. maar

j

gToot gonoeg is, Blijft die toevoen aebtorv/ege, dan houdt na

^

oonige tijd ook do zandlovening van de put op, dabx* bot dio-

j
. j

pen on gnooton wondon von olko put aan eon gnons is gobonden,

i

Eon oordool ovor dozo toostonden is dus niet mogolljk, zondon

j

do k-Tostie van bot noderzotton: van zand in do putton op to

|

lossen,
Eon groote sebrede in doze rlchting kan worden gezot,

I

i

door bet bouv/on van oon nieuw model, v/aarin do vorscbillon
■

|

zoobto bet geval v/as (poragraar 10), Men moou in eon (torgolijk!

|

modol zoovop gaan, dat bet moos deepen van bot bodeimriateriaal

|

j

door do normalo - niet overmatig turbulente- stroom goed tot

| -j

zijn reebt komt. Hot olgomoeno zand transport langs do kudt

< -'j

wordt daardoor in bot ondorzoek botrokkoii, in bot modol van

^

|

19^0

|

|

mot do v/erkelijklioid Eiinder groot zijn, dan in bot iiu onler-

dit niet bet geval,
Om dit to bereiken zullen de in parngrasf 20 genoomio . ,

v;gs

afivi jkingon a, b en f moeten worden vez'mindord. Eon grootoro

‘..i
Y j

modolscbaal is noodig, torwijl de mate van snmontrokicen
(vorbouding tusseben longto— en dieptescbaal) kleiner moot

gj
| J

v/ordon, Voorts zal oon andor bpdemraaterianl mooton '.vorden
gebruikt,
Bims leondo ziob good voor hot nabootsen van do allor-

j
/

storks to bodombev/eglng on v/as daardoor in ocn oriontccrond
.modol tamelijlc good op zijn plants. Hot bozv/aar van do igrooto '
korrolafmotingen is sinds hot nomen van doze proevon moor
near voren gokomon, ondor andcro door do gobeui't;oniosGn pui— ^
ten de uitavateringsluizon van bot IJsseLr-eor,
Voor ovontuoolo volgendo px’ooven is bot noodzakelijk
oon zoor fijidcorrolig matorj.anl to gobnaikon.
Cm do liorlodon te onlcrzooken,. v/aarin cbstroomi of
ondorvlocd- yoorkomt, is bet noodig aen dergelijk model in

j
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to richten voor hot ;verkon raet viator van vors chi Hondo
dlchtheid,
Ket is mccolljlc op dozo v/ijzo do afwijkingon a, b, d,
e on f stork to rodnceoren en ton doole zolfs <^eheol op te
heffon. Do3£;e\Tenscht Is dit ook mo^elijk raot c; do invloed
van hot niot-statlonair zljn van de bowe^-dns in do v/erkolijldieid (i^ara^raaf 29},-hot nabootson van eon <‘,3heele goti.jpei'iodo tinskt hot modol v/eliswaar ineer liigev/ikkeld, doch
is zondor onovoi-konienlljke hiniornlsaen ultvoerbaar.
Do In paragraof 20 als lasts to .genoesido afv/ijklng g

. ;

zal In eon nieuw aiodoi ndot kurnion v/orden opgohoven, doch
vvel i'aoet de ,dofinitie anderSj worden gesteld, -.vanneer hot

bodeEanateriaal van net Kiodol aan do gestoldo elschen voldoet, kan behalve het ultAroelen van do puttsn ook hot opvullon daru’van vorden bestndoerd* Eon bolangnijk pu.nt blijft 1
ochtor onzokoi*; de grootto van het algeneono sandtransport ' i
langs de kust. Do toovoor van nienv/ natoriaal in het Eiodol
!
on de vendoeling daarvan in sen raai loodnocht op do kust
}
behoort naar dit alvejrieen tnansxjor-t to wordon goregold.
’ J
Zolfs do kous van de bov/egolijicheid van hot bodeniaiatoriaal
|
is daorvon afhnhlcolijk, i7ana dezo :uOOt zoodaxilg aijn, dat
|
het strand on hot ondorsessoho boloop Oi) grooto afstand
•;
van de V^atorweg bij do :Q.et hot transport ovor’oonkomendo
I
toovoex* in evenv/icht is*
j
*
1
Do grootto van hot transport lanx^s de L-ust kan door
.
workon aan de iiond van do tiatervog nlet v/orden belxivloed,
.i
Het kcnt or sloe .ts 00 aan een zoodanif'e sltuatio te klezon^ ^ j
dot van hot voorblj trolckende sand voor do schoeovaart zoo
-sj
--—---1^veinig nogolijk hinder v/or^dt onder’vonden,
j
Voor hot algemoon transport is in paragraaf lo con -ultorst globalc schatting van een raillioon
per jaar go*■' .j
umakt, Voor hot xrolslagen van een eventuool voHend model-l
'
ondorzook zou hot near goivonscht zijn, dat eenigo zekorhold
!
omtront dezo hoeveolheid virerd voi'’krogon,
■ -I
Bij dit volgendo modolondcrzook zou non wodorom i!;oeten
uifcgann van do bestannio tocstani, en voorts van de vier
nj.eui^’G toestanden, die blj het afgoloopen ondorzook gotoond
hebbon go'edo kanson op verb©torto geven. Dit zijn do toe
standen 14, 4, 2^ ©n I5 (fignur ^4^e,d,cj .

De oei’Sto fparngraaf 38) heoit slcciito ..'oiiile YGX'hocc::’^

•'fi

do atrooraon in dc r^ond; aijn erootato voordoel ia Uet vorinindersn van de actlvitoifc van do put bijn do icidari, vmnrdoor hot op-lringon van do bank nanr do vEioi'ceul war-x'scuijnlijk znl verrJ-ndoren, Afdoondo vorbotcring -.^ordt rdct boroikt; do tooatond is dr.n ook sieor to boschoU’^von axo oon

overrangstoostand

naar oon dor volgendo plannon*

Toostand 4 (parograaf 3?)

voor soovor do strooni in

do itiond betreft, bo tor dan de vorigo, ofschoon do hoofdatroosi
nog bij hot noordorhoofd is goconcontroord. Doardooi* blljft
do vaargeul aan die zljde. Hot sand volgt daorontegon do
z ldsijde. Dose schoiding tusschen vaargoul on smaitransport
is in goon ande-ro toestnnd soo narkant als in dose, Voornicli-^
tighoid in dose is echtor gebodon. In paragraaf 37 is roods
opres^orkt dat in hot model in too3tand'4 vori’cv/og hot grootsto
godooito vroa do biiasbodom iii rust is, vmt in do rGrnelx.:iOi.cid
sokor niot hot gcval sol siln. Dnaroxa is to vcrvociiten dat
do otrocnlijnon die in hot modol geexi send do r^terweg binnonvooron

dit in workolijidaoid doon. liiordoor is hot raodcl go-

flatteord t*o.v* do bcstaande toostand en ook t.o*v* toessandon Kiot 0 troom.loidor (toes tend' 13 on I3), v^aar hot boras so
vorschijnsol veel mindor stork o:.troodt« Den oosmaar tegen
toostnuTd 4 is lalsschion gelcgen in do langanmo voi-'Snnding
van do gchoolo liapsvlakto, die v/ollicht fcicntallen J'-ron xal
duren.
Do toestandon 2:01 eon stroonloidor hobljen hot voordoel
von een bo tore vordcollng van do suroca over do brood t(? van
do aond, vxrs- rdoor de kans ontstant, dat do afstand tuoschcn
hot Tni^llon-von do vanrgoul en hot noordoriioofd grootor ■^■'Oris,
Dot vooi^dcol vvordt echtor vorkrogen ton koste van hot ontstsan
van t'lXoo ostra plaatson, yaor vandann ^.rooto ho.ovoohioa.c-n.
sand kunnon koimon. hocht hot uit eon niouvv orniersook olijkon^
dat do toovoor van sand naar die plant’en niot groot is^^ dan
sol dit bes./anr niot ovoruegcnd sljn.
Van do onlorsochto toostnnden mot strooiiloidor sijn I3
on 15 do boat©. In toostani I3 (parngraf.5.f 42) is do atrooriloidor hot best aan do rlciiting van do vloodotrooia aongopast.
Hot is liicr GClitor noodig voorsichtighoicl in acht to nonon,
da-.r de stix’oon in zeo niot steeds dose lido richting hooft,
i'.ocht con kloino vorandoring in do i-ichtin^';

van anno trooiion

,L24.
40

rinder gunstlgo toootanden bij do stroomleidor veroorbalcon,
dnn koiaS tooatand 13 daniMoor In een Eiindor gnnstiS dnglichfc te stncn.
in dit opzioht is toesfcond 15 {pni-agraaf 46) viEal-sonijiillj-.
Binder- govoolig. Do stoooBloMer staab dnarbij soiioof in do
otroorr on hot in stand hoadon van do vaancoal moot ecsonloaon
doordat do ontrokkondo bodomsti-oom da bank bolet sion nooravra-rts alt to bi-elden. Dat dit ook in werkolijkhold hot coval
zal zijn, sohljnt ael aannemalljk, doob do t'nans besobikbaro
RO-ovons Eovon doarootront goon zokerlield. Een nadore otad o
vm do miirder kl-ochtlgo zandboaoglns van do aorkins van do ob
en van dio van do ondorvlood, is in dozo tbostand nog moor
govonsoht, don blj eon van do andero. Toostand 15 -vordt goio.*morkt door taeo bljzondorhodon! hot gobiod van zaalcko stroomon
v55r do mond en do gvooto noor l-ngs hot badstrand on do bulv
tonzijdo van het nooMorhoofd.
Alio drlo do eonooEiao tocstandon bioden oen leans op belangrijke VGrbotoring, V^ollco tcnslotto voor uitvooring in aanmerking zal komen, kan mot do rosultaton van Hot modolonaerzoek niot v;ordon uitgomaokt. v/ol is Hot door dit onderaoek
vri^wol zekor geworden, dat do gowonschte verbetoning kan v/orden verkrogen door hot uitvoeren van oenigo v/erkon, waarvan
do omvang binnen do toelaatbai*© zal blijvon*
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