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Par. 1. IN 
31j brief dd. 18 October 1949 no. 4069 vroeg de 

Hoofdingenieur in het 4rroniennt advies inzake een 
onder invloed van de vloetiatroom ontstane in dit jaar 
door het Cel. Waterschap Walsoorden reconstateerde grote 
virdieping nabij de wortel van het hoofd dat gelegen is 
aan de kop van de nol van de Mblenpolder op de grens van 
olenpolder en Nijepoluer (zie de situatie van de bijla-
en 1 en 3). Ter beoordeling van de aanval en de te ne-

men voorzieningen werd daarbij gevraagd o.a. de oorzaken 
van deze vdieping tot 19 m - L.W., de gehele toestand 
nabij dit oevervak en de te yerwacht.en ontwikkeling daar-
van na te gaan. 

in verbond hiirede is hieronder in per. 2 het geulen-
stelsel beknopt be&chreven en de cbronologische ontwikke-
ling daarvan in per. 3 beschouwd, terwijl in per. 4 de 
stromingatoestand in het gebied van de hol en de Platen 
van 0saenisse en daarmee eamenhan:end het ontstn van 
de huidige ontgronding in het licht van de gesc.etSte 
ontwikkeling, is toegelicht. Uaarbij zijn uitgebreide 
stroometingefl en een viertal lodintstoestanden ter 
plaatse van de ontrronding betchouwd. X4edat in per. 5 
enkele verwnchtingen betreffende de toekoiuetige stroom-
aanval zijn genemoriseerd, die aangeven welke oeverwerken 
in dit gebied van primair belang zijn en welk karakter 
de voorzieningen zullen noeten dragen, zijn in per. 6 
mede naar aanleiding van het in per. 4 besproken stroom-
beeld enkele oolossingon besproken tot verbetering van 
de toestand nabij de Nol van de 4o1enpo1der. Als beste 
oplossing wordt gezien het afstorten van de pu t onder 
een helling 1 : 4 vanuit de teen van het hoofd en het 
daarop aanbrengen van een brede sinketrook, aansluitend 
an deze teen. 

Per. 2, 	JJ1G ViN )L 	TLIISCHELDL bN ViN kII.T PLAL NOiJ3IM) 

Op bijlage 1 is de situatie van de Westerschelde van 
3aarinnd tot Baalhook aangeeven voor het jaar 1944-145. 
Ue dieptelijnen to.v. O.L.L..S. 	27 dm - N.A.P. zijn 
ontleend aan lodirigen verricht door de HyLrogra'ische 
Dienst. 

Over dit gedeelte ie de Weateriche1de aterk gekromd 
waarbij de hoofdgeul - het 1iddelat - de buitnbocht van 
de rivier vormt. Langs de kust van Zeeuwe-Vlaanderen 
loopt vanaf de Lendruchtpolder tot voorbij usenieae als 
belangrijke vloedgeul het Gat van Qssenise. 4t water 
vormt de uitloop van de Pas van Terneuzen, welke zich 
nabij de 4ndrachtpo1der splitst in Liddelgat en Gat van 
Oeseniaae. het tddelgat verdeelt zich bovenstrooms van 
Bar aweert in het Schaar van Valkenisae en het Zuidergat, 

liet gebied der platen van Ossenise is doorsneden door 
een aantal labiele zich cycliach verplaataende dwaragsu-
lan waarvan het Schaar van Ooenisse - dat overwegend 
gevoed wordt uit de oostelijke top van het Gat van Ose-
nisse - de belangrijkste is. Tussen Molenplaat en voor-
floemde platen ligt de Geul van de 4o1enplaat die na 1860 
een stabiele posItie heeft. 

Ter beveiliging van de waterkering tussen Ossenisse 
en de Veerhaven van Perkpolder dient een aantal nollen 
en dwarsdaen. )e voornaaiste hiervan zijn Nol van Oase-
niasu (Waterschap de Verenigde polders van Oseenisee, de 
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fel van de 2clenpoider en de Scharrendam (heide laatste be-
horende tot het Galamiteuze Waterschap Walsoorden, zie bij-
lage 1). 
5. Zoals uit de situatie blijkt is het Gat van Csseniese 
met in het bijzonder de oostelijke uitloop een geul welke 
van beianrijke betekenis is voor de Mol van de t4olenpolder. 
Op bijlage 1 is tevens de situatie der doorlodingeraaien, 
die hieronder ter sprake koaen, aangegeven. 

ar. 3. ti.4i h4 UT UIKT V 	 a. bT )L 

Ada) 

Mi 

kdb) 

V.6r het ontstaan van het t nworrdig* Gat van Osh-enise 
bestond in 1U en 18 een meer in Z..-N.O. richting 1o. 
pende gl - het o u d e Gat van Ossoniase - die da hoek 
van de 4olenpolder aanviel en in 1811 de inuzututie veroor-
zaakte van het noordelijk gedeelte van de Usenise- of 
Nijspolder (zie btjiae 3, opname ll), ien in 1719 aange-
lade inlaadiJk werd toen waterkerunde dijk. )e Hel van 
Ossenisse en die van de 4ol.npolder zijn overblijiselen van 
deze door struoxnaanval verloren gegane dijk, waarvan het 
voormalige verloop in 1771 (volgens Z1attiziga) is aangegeven 
op bijlage 2. 

kot gedeelte van het oude Gat van Ossenisse ten Westen 
van tle coordinaat x in 100. 000 werd in 1300/181t3 door het 
p1atje van hulst in twee delen gesplitst waarvan het zuId-
oostelijke deel, genaand Appelzak, het belangrijket was (bij-
lage 3. 

De noordwestelijke acer rivierwaarts gelegen tak verzaridde 
en komt op de kaart van 2460 (z.e bijlage .) niet neer voor. 
Hjerdoor vormde in 160 de Appelsak (als zuidelijke helft) 
mat het oude Schaor van O$iøe (als noordelijke helft) 
min of meer een doorlopende geul, waarvan het gedeelte Appe]. 
zak zich, alz gevolg van uitbochting, in zuidoostelijke 
richting verplaat3t, zoals uit het verloop der aslijnen van 
de Appelzak van 1818 t/n 1938 op bjlnge 5a blijkt. Dit con-
tinue verloop der beide geulen handhaaft zich de volgende 
decennia tot + 1920. 

Op de aanvankelijk versterkte aanval in het oevertraj act 
rondom de Nol van de Molenpolder (tot 1860 & 1880) en de 
latere afname van deze aanval tot 1920 heeft het samengaan 
van een drietal factoren invloea gehad: 
a) noordwaurtae uitbochting van het Middelgat in de top van 

de bocht van liansweert; 
bJ het zich afeplitsen van een nevanvloedgeul uit de Pas van 

Terneuzen, het (nieuwe) Gat van Ossenisee geheten en 
c) daarmede saiaenhangendo het verloop van de voectingscapaci-

telt van het onder alinea 3 genoemde continue complex 
sppe1zak - (oude) 8chaar van Oesenisse. 
Luers het gebied van Oseenisse wordt in 118 in de bui-

tenbocht nog doorsneden door twee belangrijke geulen: 
t Middelgat en de Pas van Kapelle (bijlage 31. Het ;4iddel- 

gat neemt dan toe in capaciteit en buigt noordwaarts uit 
(opname 160, bijlage 4), terwijl daarmee samenhangend het 
zuidwaarts gelegen bankengobied uitgroeit. 
Het conplex èppe1zak - (oud) Schaar van Osaanisse moet dus 
een be1nrijker andee1 gekroe^ hebben in de voeding van 
dit, in de binnenbocht gelegen, bevloeilngsgebied dat uitge-
breid is. 
6. Ondertu.asen heeft zich tussen 118 en 1860 vanuit de Pas 
van Neuzen (di, in 1318 continu ovoring in het idde1gat) 
onder oostwaartse opechuivi ng een vloed schaar aigespli t at dat 
in 1860 reeds van gelijke orde van grootte is als het Vidde1-
gat (bijlage 4) en dat uan aan de wortel nog Pas van Neuzen 
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en aan de top(rLtuwJ nat. van Otsaenleise heet. 
Onder Invloed van haar eboen vora verplaatst dit belang-
z*i j ke achtr si h oontwaarta. 
3jJ3gij 5b Ggc jt en holuer beeld van do chronoloischs 
ver pltsir*g der taiijnen van 4iddo1at en (nieiaw) Gat van 
Oaniøse onder invload dor •tfecen a en b en van cie vtz 
plaatetng.esneiheid van de laatste geul die na 1860 prnctiacb 
constHnt is en 4 /Jr  b.draut. x) 
.odra deze vlo,deul nu voldoende oostwasrts opoachoven 
is zal Ut water een deel van de voeding van het nkenge 
oid Van Osseuiaee overnemen, dus het effect van verechijn- 
Bel a teniet doen en zal het oplez Âp.pûak in epaciteit 

afrteeen. In 160 was het n og niet so 
v e r (bijlage 4). 
7. Resmorond blijkt dan het cop1ex Âppelsak onder invloed 
der tactorn a, b on c in de jaren 1860 ti 1380 een *nz. ver 
mogen gehad te hebbtrn, terwijl daarna het protiel van de 
Âppelsak stti3ch afnoemt tot nihil (zie het chronoto- 
gisch profiel in de doorlod 	ai 1(i)) en de raiiek van 
de 9rofie) inhoud, uls na eeven op bijlage 6a) terwijl het 
(otis) ihar van (.)seniese tts vervolg van deze geul lang-
sans ofneeat tot 1920 (profielen en grafiek rani 2(0), 
algebeeld op bijlage 6b). 
. Uit de period• 1t)180 sta*t dan ook de ;ro.p over 

werken en besinkinen rondom de Ik>l van de 4olenpoldar 
(bijlage 2). Zo ie het noordwaarts grichto hoofd aan de top 
van de Hol van de Molenpolder Xnl97 
ebouwc1.. het heeft een lengte vn 325 s, is aan de kop afge-

sonken en bestaat uit gevloids Leaainese etsen op een rij aan 
bed met tuinen. Rat oorsproncelijke profiel bestond volgens 
iogerwaard uit een a halsownt met een pijihoogte van 
L,IU ze en een hoorde v4 	- 5 s, waarop wou.wzijda aanalu.t 

een 	rizontael berupje van 2 ze. L.atr is de teen van 
oase berapjee h.j varlatrIng van het alik bijezukt, zodat 
Let hoofd nu • n boven het slik uitetckt. Het langtepro. 
Liel verloopt van de wortel naar de top rchtlijni vn 0,1rn+ 
.. . tot L.W. aan de wortel sluit direct het ver boVen 

H., uitrikende dijkegedeolte van de 4ol aan. 
9. Omstreeks 1920 is h*t nieuwe Gat van Osaonisso zover oost. 
waarts opescLn (opnam. 1921, bijlage 7a) dat naast de top 
van de vloedechnar, die overnnt in de geul van de Molen-
plaat, cordiaat x * 100. UC0) zith ter boota van de mol 
van 	wri qo5twlknrteø neventop gaat vormen die con. 
ect krijgt met het Schaar van Osseniase, mama neemt 
eidelijk aan ci linkse top van do alduz rmtstor1e vork af, 

terwijl de rchtse top ele vou4insarn wri hot char van 
Oseniaae en als kortsluitgeul door de hinnenbocht toeneemt, 
tot in 1944 (bij1ae 1) de rcbter top elf overheersend 
is geworden. 
het profiel in de doorlodin;'emnai 2(0) ter platse van de 
3ol van Useniase gaat dan ook na de voorafgaande vinds-
ring na 192J toeiemen net eeii aelhuid Y&4n 4000 s2/jaur bij 
a*n miniuui oervla) in 1921 van 5000 i2. wofi1 en 
oppervlak bLjlae 6W. Na 19?9 ie hat roiel overwejend 
met zegge 3 n verdiept. De geulboden lt thans op ± 
_ 1. '. i'atw.Ldu ver iepix evorachijnøel sanitesteert zich 

J Thans WiJ1ag 	1+4) is de uitbochting van heide geuien 
:rotendeele torijpt. Het ddelat vindt steun tegen de velaztdsc 
oever. 1t6t Gat vn Osnenisse wordt vantiehowien door de to1 van 0sse 
nieze. Het traject tussen dese hol *4 d en4rachtspolder zal achter 
nog verder uitbochten. 



voor de kop van de Nol van de k4olenpolder (bijlage 6e 9  
raai A0() 

Wat speelt zLch intusben af in het gebied oostelijk 
van de Nol van de olcnpo1der tot aan de Perkpolderhaven? 
Vanuit het Zui&ergat hetft het Sehaar van 0 eni8be steeds 
en min ot neer wi olende ebinioop bezeten (bijlage 1). 

AlS zaaatevend voor dit kuattraject is Weergreff.Cven het 
vr1oop der geulproXielen onder de oever in de 400rlodings' 
raai 1 (W), 500 za oostelijk van de icharrendam (zie bijlage 
ôd). 3ij bechouwng van deze bijlage en ook van de hydro 
rafieche opnarnen (bij1ae 7) blijkt dat het Schaar van 

UáájGn4,> sse tot na 1910 lálgt op aftnnden tussen 500 en 800 n 
uit de hoofdraai, terwijl het daarmede overeenkonende to 
tal. profieløppervlak tot 1000 za uit de oever 300) 4000 
ra2 bes1ate 

nder invloed van het et.Cect genoemd onder alinea 9 Fiat 
vanaf 149 het, Schaar van 0enise snel 4tbochten fi920 - 
1930 10 Wjaar; 1930 19.0: 20 za/jaar; 1930 - 1940: 
50 za/jaar, zie ook het verloop van de rode pijl in tiuur 
6a). het profielopporvlak van dit uithochtende schaar is 

vn8 graiich aiebeeld. liet zaa. profiel is opgetreden 
in 1939 en heeft I000 m2 beargen. 

J3iJ de vorueru uitboehting in 4e jaren daarna tot 
1900 za uit de hootrani wordt de wehlen4te te groot. Het 
proiie1 is al weer a£iiacionde. Met acwr ligt reeds nïet 
zaeer in het verle.%-d4 van de gunoemde rechtse hoorn van het 
Gat van Usseniase en zal naar verwachting in 1 á 2 decen.-
nia, al uitbochtezzi, uitsterven tot een rudiraent of opge-
nomen worden in de Getfi van de olunp1aat. Als compensatie 
op dit thans lopende proces ie echter h e t h o 0 t 4-
profiel onder de oever op een 
afstand van 650 u ut de hoofd -
raai toeuziomen tot een iftaxlk iaum 
waarde. .ow.1 dit feit als de 
krachtige vloedboorn onder de 
ïï o1 van de 14o1enpo1der wijzen op 
een aanmerkelijk toegenomen nog 
steeds aangroeiende etroo maan- 
val, in de jaren na 1939. 

)e bijlagun 74 en 7b geven in voe1vlucht een chrono-
logiach uvcht van het geschetste verloop der 6oulen in 
het gebied van osseniase; met name yafl het opdringen van 
de genoemde hoorn. 

Paz". 4. 	 L 	i NOL V. 
ui. 

1. ou1a bijla&3 1 aat.ft(vr 	.ns in raai 9 
is 4e gezamenlijk eb- • vloedcapaciteit van het Gat van 
Cseniaae in 1933 - 19314 t 4Q van die van het totale ri-
vierbed ter plaatse. Daarij is hot vloedvermogen echter 
ruim anderhalf maal dat van de eb (250/160 millioen m3, 
aanleiding gevende tot de anelheidsverdeling voor vloed en 
eb van bijlage 8 in het meetpunt 1075 niciden in de stroom-
geul en in het meetpunt 775 onder de oever. Zoals uit deze 
kroaq en de vermogens blijkt is de vloed net een naximum 
vn 1)V  h v66r H.W. ter p1atae verre naatgevend voor de 
vorming van het bed. ir is dan ook een sterk reaulterend 
zandtransport over de platen van Ossenisse in de richting 
van de vloed, dat deze platen en het uidergat oouttiaarta 
doet opschuiven, evenwel in minder st&:ke mate dan de op-
achuiving van het Gat van Oaseniaae self, daar de ebazroom 
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uit het uid:gat, tio s1ethta b,aiend ie voor de richting 
van dit bed., deze opschiVin tu;enhoudt. xi 
. AlS evo1g hiervan ie het verhan in de binnenbocht 

en, aurileiding gevend tot een toename der snelhødøn 
en de beaproken ontidkkeling van de rechtse hoorn aan de 
top van iit v1oedschar langs da kortste weg door de binnezi 
bocht. Naar verwachting is het vloedvrmogen van het Gat 
van Qssenieee na 193 no toegenomen tale profielen van 
rai 9 (II in 1938 en 19" op bijlage 91. 

De euelheden over het voorland van de koppen der beida 
nollen, met name die van de vloed, zijn dan ook systematiac 
toegeno*en totdat de overstortsnslheden over het hoofd vsSdr 
de gol van de ilolenpolder zo groot werden dat door cntron!. 
dinf geleidelijk aan de thans 19 m diepe put aan de Oost 
zijde van de wortel van het hoofd ontstaan ie (bijlage 10). 
Zowel over de dan als door de geul voor de kop van de dam 
trekt thans de w4x1, imvloedstroom bij aprintij met een 
snelheid van 2 m/sec. 

2'ot een beter begrip van de functie van een dwarsdam als 
deze en de verstoring van haar functie met de daaruit voort 
vloeiende calamiteiten zij het onderstaande opgeierkt. 

1Een dergelijke dam„ waar 5tro) dwars overtrekt, werkt 
vor z•ovez g 	 hoç 	aanvanke1iJ gunstig 
door het extra vrtrin vriies s  /4(V1  _Y2J't31reot 
strooz4afwear'te van de dw* pewekt wordt 	g 
Rierin is V, de snelheid boven de dan en V2  de snelheid 
boven het elik benedenstroone, trwijl/'- een coUTicient 
is die kleinier dan 1 is, daar dit vertragingsvorlie$ 
(Garnot) bepald ie voor een plotseling* v.rtraing en niet 
voor het neer vloeiend varlopend protiel van een dam. 
aarnaast treedt over een lengte slik • 1. het weerstands' 

vrlies ter grootte van z2  is V. l.Rierin La V 2 de snel 

held boven het alik, C de weeetandecoItfiaieat en 
waterdiepta boven het slik. 
iJ een afstand der da*en 1 * 300 a, V2 - 

daar dezelfde hoeveelheid 
bedraagt bij,,a 
Z : 	(1  1 	19,6 
z2 Q4'3  *0,Ql5e 

2 

water over dan en 

en 

050 u/8ec., 

eUk trekti 

Hierbij komt dan nog theoretisch het woorstandsverlies over 
dc dan self, als gevolg van haar ruwlicid (C • 4.0) hij een 
breedte van b. v. 10 a. Rge. 	2 1,50 m en 

* 0,75 m/sec. 
* 0,002 a * 	eis. 

et totale verval over een traject van 300 is ala afstand 
der dasnen h.o.h. ie dan: 100 + 1,5 • 0 2 • 297 cie waarvan 
4.5 door de dan wordt opgewekt (Z1 43 

x) 1r Hoofdstuk flp*ir. 2Van de nota no. 50.3 betreffende het Ot40 
Boofd te Walscorden is de invloed van de verschillende grootte der 
vermogens voor vloed en eb in 1e oreligj- ende wateren op de grootte en 
gedaante van het platengebied van Oseenisse qualitetiet verklaard en 
in Hoofdstuk fll.par. 3 chz'onologiseh beschreven. 
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Zou men de dammen weglaten dan zou de snelheid boven het 
slik toenemen - bij een zelfde beschikbaar verval over het 
betrokken riviertracee - tot IT2 .VEt a1 x  v2  
0 950 = 0,67 in/sec., daar V2:: CZ- 	

2 

De snelheden boven het slik zijn bij aanwezigheid der dammen 
t.o,v. de toestand zonder dammen verlaagd met (1 - 0 5 )100 

25%. 
6. In het bovenstaande voorbeeld lag de dam zo hoog t.o.v. 
het slik dat de waterdiepte ter plaatse van de dam tot de 
helft beperkt werd (H1, 1 - 	waardoor boven de dam een 

fl2 
versnelling van 100% plaats had met als gevolg de gunstige 
extra vervaisverliezen. Hetzelfde effect kam verkregen wor-
den door de dam slechts een halve meter hoog te maken en op 
de kruin een enkele paalrij te plaatsen, reikende tot aan 
de waterlijn (1,5 in) en daarbij (van de paaldikt)de ruimte 
tussen de palen 	het dubbele te nem.endaar dan een ge- 
lijke profleisvernauwing verkregen wordt (V1  a 2V2). 
7, Een lage dam van een halve meter hoogte, zonder paalrij, 
zou echter slechts geven Z1  a 09  (0,66 - 055)2 - 0,11 cm 

19 96 
en Z3  - 0,10 cm en zou de snelheid boven het slik slechts 

doen afnemen met (1- 	1,5 	) 100 e 4,. 
0 911.0,1+1,5) 

. De oorspronkelijke hoogte van de slikdam van de Molenpol-
der to.v. het slik zal aan de top ongeveer overeengekomen 
zijn met het geval van alinea 7. Een dergelijke dam heeft 
tot taak door haar kopbezinking de geul uit de oever te hou-
den, doch vermindert de snelheden boven het slik totaal on-
betekenend. Dit hindert meestal dan niet, daar de snelheden 
boven het slik (nabij de bodem) beneden de critieke grens 
blijven waarbij ontgronding optreedt en het slik verlaagt. 
Worden de snelheden boven het slik groter (zoals hier door 
de versterking der vervallen in de bocht voor de i4olenpolder 
bij het naderen van het Gat van Ossenisse enz.) dan verlaagt 
het slik en neemt de functie van de dam toe. 
9. Juist voordat de diepe put aan de wortel van de dam ont-
staan is (1944?), zullen ter plaatse van de dwarsprofielen 
A,13,C en D van bijlage 10 bij een waterstand van 1,60 in , 
NAP (waarbij in het geval van gemiddeld tij de maximum vloed-
stroom optreedt) de volgende diepten opgetreden zijn: x) 

r----water-diepten-bij-een-szand-van-1,60-m-+-NAP  
punt 	boven de dam 	boven het slik Ei2  kil 

li] 	stroomafwaarts 

A 	1,95 	4,10 	0,4e 
B 	29 35 	4,30 	0954 
C 	2975 	4,60 	0,59 
D 	3910 	5,30 	O,5S 

es - as s5se, as a 

Deze toestand komt dus ten naaste bij overeen met die van 
alinea 5. 
De dam vermindert de snelheden boven het slik vrij belangrijk 
en vertraagt het verlagingsproces. De verdeling van de 
stroomsnelheden in de verschillende waterlagen boven het slik 

xi Voor punt A is op dat moment voor de ligging van het slik geschat 
2 950 in - NAP. 
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heeft plaats als in de onderste figurenvan bijlage 1]. voor 
de punten F, G en 14 (zie bijlage 2) is aangegeven. De snel-
heden op het slik nemen geleidelijk naar de bodem af, tot 
een al of niet critieke waarde. In dit laatste geval zou 
het slik geleidelijk verder verlagen tot de diepte voldoende 
groot is en de bodemsnelhedon voldoende klein zijn. 

Vindt nu echter de overstorting over de dam onder een 
t e s t e i 1 t a 1 u d plaats (dat b.v. op kan treden 
direct naast de dam cl øo r ontgronding ter plaatse of door-
dat het damtalud te steil is) dan vormt zich aan de teen 
een kleine bodemneer met tegengesteld gerichte bodeznsnelhe-
den. liet snelheidabeeld slaat totaal om. Zie schets. 

De snelheden aan de oppervlakte 
nemen toe, daar het nieuwe op-
pervlak a gelijk moet zijn aan 

1 	 het totale vroegere (blauw ge- 
tinte) oppervlak in de vloed- 

/ 	richting (gelijke afvoer). Het 
/ 	positieve (b) en negatieve snel- 

E 	 heidsoppervlak (c) van de neer 
is gelijk, daar de circulatie-
afvoer nu]. is. In het hart van / 	de neer (punt D), op enige af- 

stand van de bodem, is de snelheid nul. Op haar grenzen E 
en F is de snelheid maximaal d.w.z* o.ao j u i s t 
1 a n g s d e b o d e m. De ontgronding t.o.v. de oude 
toestand is verveelvoudigd. Verdiept 	het profiel dan 
neemt de grondnoer grotere afmetingen aan. Tot zeer grote 
diepten kunnen de snelheden op de grens van de neer vol- 
doende groot blijven 	3m in minder weerstand biedende 
gronden ontgronding op te wekken (veen op grotere diepte). 
Indien de neer niet optrad, zouden dergelijke ontgrondings-
snelheden niet op kunnen treden daar de snelheid in de ver-
ticaal dan ongeveer omgekeerd evenredig afneemt met de toe-
name van de diepte. 

Blijkens Laboratoriumproeven kunnen deze grondneren op-
treden bij een talud van 1 : a.x) In de natuur treedt het 
effect niet zo snel op 4s gevolg van de ruwheld van het 
materiaal. Mogelijk is een helling steiler dan 1 : 4. criiei 
Gevaarlijk zijn kleine steile ontgrondingen aan de teen, 
indien de bodemanelheden voldoende groot zijn. 

Blijkens de snelheidemetingen van 20, 21 en 22 Dec. bij 
springtij gehouden over de stroomverticalen in de punten 
F, G en 14 op 30 m uit de as van de dam (situatie zie biJL:e  
2) treedt d a a r boven het slik nog een normale sne1heid-
verdeling op (zie de figuren c van bijlage 11). Het verloop 
van de bodemsnelheden (op 15 cm boven de bodem) en de opper-
vlaktesnelheden naar de tijd is aangegeven in de figuren 
b met de aanduiding Vb - F (bodemsnelheid in punt F) en 
Vo  - F (oppervlak ' in punt F) enz. De maximum-snelheden 

nabij de bodem treden ongeveer lh voor 14W op en bedragen - gereduceerd 
op de meting van 22 Dec. 149 - in de punten F, G en 14 resp. 
0,709  0,85 en 0,0 m/sec. In verband hiermede is een lang-
zame voortgaande verlaging van het slik te wachten. 

Uit deze stroomverticalen was voor elk tijdstip de af-
voer per meter breedte te bepalen. Het verloop der afvoeren 
in deze punten is in Lig. a getekend (3 - F. S - G en S - 14) 
en loopt ten tijde van maximuxnstroom op van 5 tot 74 m3/sec 
De totale afvoer over de dam blijkt dan voor het geval van 
max. stroom bij springtij 100 m3/sec. te bedragen. 
14.. Door de mornentele afvoeren te delen door de waterdiepte 
boven de dam, wordt het verloop van de g e in i d d e 1 d e 

iJZie rapportc;n eu mededelingen betreffende de Zuiderzeewerken no. 3: 
Th. iehbock ttWasserbauliche  Modellversuch&' pag. 93 etc. 
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snelheden boven de dan vcrkreen in de punten 13. C en Dy 
liggende toenovsr F, 0 en H(situatie bij1ags Z. 1et ver1oo 
der daiasnelhsden is tevona in figuur a &utngøeven net Yg  13 
sas. GereduCeerd op 22 3ec, bedragen de atxima dszr ezélbs 
den in de punten At I, G en 0 respectievelijk 4,20, 29109  

n/eec. 
in de geul voor de kop van de Wol bedruagt de aximsn.lheid 
bij seri drijfdiepte van 9 m eveneens 2920 m/ssc. 
1. NAbij de wortel van da dam, waar de put sich bevindt, 
zijn de o standigbeden steeds het ongunatl&ot geweest. De 
strooatirade,n trekken samen om 4e kop van de eigenlijke aol, 
die boven d ligt. (contractiej 
Itaast de wortel van de dan in de luwte van de dijkenol is 
4, waterspisgel hoger dan daarnaast (tsr pitiatse van de 
overstortiJ doordat in het eerste punt de enelh.id8hoogte 
nul is en in liet tweede punt ()v, zoals bij de gemeten sax* 
snelheden) de waarde y2 20 	21 ct* heeft. Daarenboven 

levert de weerstand van de dam ook 3 cm verval op, zodat 
blijkens de rnetingen de aXzuiging tuasen de pelscku4.n Pj en 
P2 (bijlage 2) 24 ce bedraagt. Het water wordt dus om de kop 
heen afgezogen naar de 1a.re  waterstanden en versn*ld. het 
gevolg ie dat de atrocsdraden boven het hart van de put sterk 
eaa.ntrekk.n (zie bijlag. 2) en de snelheid evenredig net de 
contrectie verhoogd wordt. 
Langs de lijn der rode punten van bijlage 2 treedt een wervel 
straat op die ale het ware het kogellager vorst (maar dan 
van een cylindrische doorsnede met *en verticale as op de 
grens van het langzaam stzonende water landwaarts en het 
snelle water rivierwaar'tei. Landwaarts van de werveletraat 
draait een langzame neer van beperkte omvang, die niet ont 
grondend werkt, doch de contr'actie Verhoogt. 

Het is duidelijk dat rivierwaarts van de wervelstr'aat 
de ontronding door de verticale neer versterkt optreedt. 
Ds linkarfiguren van bijlage 11b  geeft de vorm van de verti» 
cel. enelheidevørd sing ten tijde van maximun stroom in de 
as van de put en wel voor 20 Dec. In het hart van de put 
(punt 1), voor 23. Dec. dicht bij da dan (punt ) en voor 
22 Dec. in het achterste gedeelte van de put (punt U. 
(zit 	Éijiage 2 ) 
et name in het hart van de put en strooreafwaarte ie de ra 

touratroon vrij belangrijk. n punt & valt de 4nvioad van de 
snelheid sverdeling over da dan waar te nemen 	Van elk rust 
punt is tevens de gemeten strooic1iting ingetekex4. äon 
donko zîch daarbij het daslichaan als lig:  sude in de lijn 
van )t*P., 
in de figuren a is voor alla meetdagen het verloop van de 
*nelheid naar de tijd in punt A op kt) cm boven de kruin van 
de dan getekend (V A). ueuds op dz* rngs hoogte boven 
de dan varieren de sax, snelheden 	tussen 1,60 en 
1,80 m/sec. tan de wateropparvlakte zullen za 24 m/ssc. over 
schreden hebben. 

Tevens is in da figuren a het gemeten zandtransport langs 
de bodem gemeten La hetzelfde punt als waarin de richting en 
grootte der snelheden werden bepaald. 	is te verwachten was 
ie bij een dergelijke diepe punt alleen nog ten tijde van de 
zeer sterke strootnalheden het zandtransport van belang. 

x) Zi1it ccrus vun 
tot op grote diepte doordringen 

xx) Telkens is tevens het beeld van 
fiuren getekend. 

treden de maximale snelheden op, die 

de bijbehorende verticaal Â in de 
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1&. Jit da a.tinEen (die oa de 5 4nuten jehouden werUanJ 
bleek nu dat in ac punten 1 en , nadat de snolhedon boven 
de daa al waar *terk zijn affionomen tot 120 Z 1,0 zA/eec., 
het etron.b.e1d oa1aet. 111a dit tijdstip treedt wn hon-
tala neer o. De cnnluj ie zeer echerp. flat tijdstip in o-
ala ie in de figuron e getekend. 
C dit tijdst$p verdwijnen aan da oppervlakte de wervele; 
de landwaartsa neer verplaetet baar een*,rwg rivierwRarta tot 
op de begrenzlrg van de put en breidt zich, uit. Zoale de 
rechtee etrooaverticalen van figuur b aangeven plant deze 
neer s&ch over de geholo diepte voort. Do afvoer in de verti-
caal van punt 1 bedraagt het vijfvoud van die over de dam. 
t4sn bevindt zich hier ni, on;eveer op de ostrek vn de hori-
zontale neer %tr da snelheden het grootst zijn. andwaarts 
neemt de 'afvoer" af en aan de andere zijde van het Centrum 
van de neer stroomt zoveel water terug dat de totale afvoer 
ter hoogte van de put overeenataat met de totale afvoer over 
de dam. Luidelijk 14iJkt dus dat dit stronin achanisme nu op 
haar buitentrena de afvoer zo kan verveelvoudigen (tot een 
vti fvotad. dat zelfs bij diepten van 20 m onder de weterspie 
e snolheden tot cn/eec. kunnen optreden. De boexaenelheden 

zijn van dezelfde orde van rootta. Zoels de tiuren a aan-
geven treedt ook bij dit stroombeeld in de as van de put 
ontronding op, mat mama in het centrum van de put ( - 

Uet ontstaan van de horizontale neer op een tijdstip dat 
4# sne1heen over de dam reeds belanrijk zijn afeno*an 
vindt zijn oorzaak daarin dat het Urtiduele verschil tueen 
4o opeenvolgende atroondraden nabij de kop van de mcl af-
neemt. De rdiant La niet groot genoeg moer om de wervels 
op te w,kkü. De 'rol1ngers' verdwijnen. ie landwairse 
stroomdradan worden meegenomen. De gehele wateroppervlukte 
telt rond. 

het atro~old nabij de kop van de nol van 0sen155e 
en het ontstaan van de ontgronding tot 1 & 19 e - P kan 
aldus worden samengevat: 
a Door de contractio om de kop worden de snelheden boven 

het alik verhoogd tot *en factor 1s5 & 2. 
Ue belangrijkste ontgxrondingefuctor vormt 4o verticale 
bodemmear die optreedt tot on;eveer een half uur na max. 
stroom. 
na het wegvallen der wervels bij afneaenda snelheden, 
treedt een massale horizontale waterbaweing op die bij 
apringtij in het hart van de put zeker nog ontgronding te 
woeg brengt. 

4) De put ie ontstaan door ontgronding aan de teen van de 
dam. in de luwte van deze ontgrondLng (zie het dwarepro-

- van bijlage 10) is de verticale neer gegroeid 
erts., terwijl na het tijdstip van maximum stroom bij in 
voldoende mate agenomen snelheden een uitgebreide hori-
stmta].e neer ontstaat die ook orttgrondend werkt. 

) Het ontstaan van de verdieping is door het Waterschap 
niet ojgerkt als gevolg van het ontbreken van een 
raaiensteladl ter plaatse. 

t) De ontgrondingen treden in het huidige stadium waaracbijn 
lijk alleen nog caar op bij eprintiJd*n. bij kleine 
enelheden treedt tijdelijk aanzanding op. 1e diepte van 
de put is danook aan schoenelingen onderhevig. 
bliJkens de lodingen van Juli en October 1949 en van Fe- 
bruari 1950 (zie høt prottel A - op de lan 	van de 
put van bijlage 10 schijnt 4. put - b ij b e t h u i- 
dige snelheid 	 richtlq  



Par. 5. 

thans ongeveer haar uwdmo a.ting*n verkr.$n te hebb*u, 
Xn de richting van de dwt'aas (rotiel L L) vertoont de put 
enige neiging tot uitbreiding. in hot di44è*z'a 44 aan 4o 
landwartae zijde en nbij haar oppervlakte aan de riviez 
waartse zijde. 

1 Ln grote lijnen gezien zou de str000aanvaZ langs de Zeeuws 
Vlaawae oever in het gebied der platen van onsonlaas elecbts 
belangrijk kunnen nfrteaen indien zich o;niew uit de Pen van 
Neugen een vloødschr uit het, MIddelgat. zou afopliteen, waar 
bij dan aanvankelijk het vroen van het huidige Gat van Osse-
nisse zou afneaen. in vrbn4 net de vaste kust;eleiding van 
het Middelgat, vent 4* iae van erneueon en van de basis en de 
top van het Gat van Osnenise wordt dit riviartraject als een 
practiGih gerijpt i*ulentels*l beschouwd, waarin geen grote 
wijzigingen zullen otruon, • en sterke 4Aane der aanval op 
laner* termijn is dan ook voor het gebied van Oesenieee niet 
in het vooruitzicht. 

Anderzijde valt niet te vrezen dat het Gat van Ossenisse 
ooit een belanrjke doorlopende geul door het platenebiod ka 
vorjeen. 
)a majestueuse getal in de scherpe buitenbocht van ilanaweert zal 

daartoe bij haar r4me profiel en eet name hij eb een valdoond 
overheersende rol blijven spelen, 

in het eorøtvolende docenn:Lu4 wordt een nog verder opirin. 
gen van de Oost ol tke hoorn aan de top van het Gat van øsaeru.sse 
verwacht. De genlen onder de oever zullen nog neer water trek-
ken. V.rwaeht wordt dat in tilt tijdperk de snelheden over het 
voorland van de Nul vn Oocenluise nog la"zaam zullen toenemen. 
+. Hoewel het Gat van Otisso bonedenstrooms van de Hol van 
Oeaenisse steeatiech ooetwarts blijit uitbochtun en de ooste-
lijk* hoorn in westelijke richtin; zwuit, zoals uit bijlage 5b 
en de detailoptaen van bijlas 7h lijt, zal do ezwaaide 
positie van het Gat van Gseeniae hij een toonening der weg 
lengte naar verwachting in het gatigste 4,eval over een twin-
tigtul jaren aan].eidin& kunnen gsten tot aan neer krachtige 
door het mildden6obied van da platen van Geseniaze lopende geul, 
waarbij de *ouws4laanae oever vogulijk weer ermatø ont-
last wordt. De capaciteit van het Gat Van Leesniase zou dan 
iets kunnen anenen. 

Voorshands is het Gat van Cseenisae een diep in het platen-
gebied doordrinende goul geworden die hij een klein verval 
veel water ondør deze oever brenEt a*t als gevolg een sterke 
atroiflg over het voorland van de Nol van de I4olenpolder en 
door het vanuit de top vn het hood van de Hol in oostelijke 
rchttng direct ozIer de oever lopende vloedgeultje (zie bij-
lage 2). 

1ieawaerend kan getsteld worden; 
ai dat de stroomwtnval in dit gebied thans sterker ie dan zij 

ooit in ue periode van 13O0 tot heden is geweest; 
bi dat dese aanval in het øerste decennium oi in de eerste 

twintig Jaren naar verwachting nog al toenemen; 
ci dat ook daarna de wtnva 3 bolanrijk sterker zal zijn dan in 

de Jaren 18*0 - 1920 en aanleiding tot moeilijkheden ken 
geven; 

di dat uientergpavolSe in hoge mato waakaau..heid geboden is voor 
het ehela osvertraject van høt Culaxiteu54 b*aterachop al- 
soorden tea wes;en van de Perkpolderhaven; 

ei dat het optreden van calamiteiten aan de Mol van Osennisee 
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als V5t ge1eidiflg$)U.nt voor het Gat van Osseniase - tot 

elke prijs nout worden voorkouen; 
t) dat verdere inscharing va het Gat van Ossenisse in de 

platen van UU1St gedurende de eerste twee decennia zeker 
toelaatbaar, ja toe te juichen is, daar de top Vflk de Geul 
dan - draaiend om de No], van Qaaenisse van de oever afge-
wend wordt; 

) dat het hoofd v66r de blol van de 14olenolder hetzij bij 
kzaar ba ane voia hetj bij een tot boven H1W verhoogd 
rofiel gehanihaatd dient te worden, daar bij haar verijde. 

ring de snelheid over het slik zou toenemen, het oostwaarta 
volgenus hoofd versterkt zou worden aange'tallen en het 
voorland van de dijk verlaagd zou worden. 

1Ø D1Jie 
1. Voorzieningen ten behoeve van het gehele langapz'otiel van 

de dan. 
. Qpeven van .het hoofd v(S!Sr de Nol van de M1enp4. 

wordt het talud van de strooxput dat tegen de dam ligt, 
niet verdedigd dan breekt de dam door. Verder rivier-
waaz'te blijft de dam nog bestaan. Ter pleatse van de 
doorbraak slijpt een meters diepe geul uit. De kop van 
de Hol moet bazonken worden. Via de stroomgeul wordt 
het vo1ende hoofd zeer versterkt aangevallen. 

S. He.% hoofd wordt h ndh Lii in ha.r bestaande vorm, dga 
voorzieninf en worden etrffen. 
a) Ver1aen van het hoofd heeft geen zin. IJs weerstand 

in dit traject neemt dan af. De snelheden nemen toe* 
liet slik verlaagt. Ter plaatse van de stroomput nemen 
de snelheden toe. het dwa.raprofiel van het hoofd is 
voldoende flauw, zodat ook uit deze overweging een 
verlaging niet gewenst is. 

t,) en zodanige verhoging van het hoofd met handhaving 
van de taludhelling 1 : 59  dat de kruin beneden NAP 
gelegen blijft, heeft het voordeel dat meer energie 
na de ptsaage van de dam vernietigd wordt (Z1 en 
nemen toe), zodat bij het beschikbare verval (Z] • Z2 
, Za), het verval (Z3) en de snelheid over het slik 
afnemen. De snelheid over de dam neemt echter nog toe 
en grijpt hoger aan, zodat mogelijk de gevaarlijke 
toestand van een verticale neer spoediger optreedt, 

c) het hoofd wordt verhoogd als onder b, echter over de 
gehele lengte tot 0,30 m - NP, terwijl op de kruin 
een open paalrij geplaatst wordt tot een hoogte vn 
1970 m + NA?. De energievernietiing wordt belangrijk 
vergroot. De enelheder. boven het slik nemen af, zodat 
opoediger een evon4chtaligging van het slik verkre-
gen wordt. Aan het riviereinde moet de afstand der 
palen geleidelijk verroot worden en de verhoging tot 
nul uitlopen onder een helling 1 : 15, zodat door de 
kop van het hoofd zoveel stroom trekt dat het effect 
vn een dan oitredende neer aan de kop van het lage 
hoofd verminderd wordt. Veiligheidehalve wordt gere 
kend dat aan de oostzijde van de kop van het hoofd 
een bezinkin nodig is van 40 x 25 a 1000 m2. Een t,ij 
komend nadeel is dat de dooratroomanelheid tussen de 
pal en vrij hoog is. 



De kosten van de verhoging van het hoofd bedragen 
f'. 220.000 

Ds palenrij kost 	 " 15.000 
en de bezinking  

Totale kosten 	 t. 26.000 
Risico  
Totaal 	 t. 300. 000 

cl 	Liet hoofd wordt ongewij zigd gehandhaafd. Het verloop 
van de verlaing van het slilc wordt nandettend adege. 
s1&gen door precisiclodingen. Lndien daarbij plaatse-
lijk sea taludhelliag van 1 t 5 overschreden wordt, 
wordt daar de teen van de dam bezonken. De besinking 
moet geschieden bij een uellende oever. Liet doel is al. 
een ver1ijiag ,un het elik te verkrijgen, waarbij een 
evexicht tuaaeri bodmzsnelheid en ligging van het slik 
verkregen kan worden zonder dat een verticale neer 
optreedt* indien in de loop der jaren op dse wijze de 
totale lengte van het hoofd vrdedid zou moeten worden1  
zou 240 x 15 n2 A t. 27/m2 bazoaken moeten worden, over 
eenko*send net een besteding van t. 100.000. 

ej Het maken van een nieuw slikhoofd halverwege de beide 
bestaande noliun, naast de voorziening van alinea d. 
De kosten van dit hoofd bedragen t. 130.000. De kansen 
op artaloge vwschiJnseien als hij het bestaande hoofd 
zij vrij groot, tenzij de kruin laag gelegd wordt. Dan 
ie echter het effect nihil. 

'. .t Ohoin vn de 	 qn HW. 
a) De voorzi en.tngen t. b. v. de put aan de wortel van de dam 

ad t. 100,000 kurnn dan wegvollen. De dan wordt over 
320 m opgetrokken tot 2 m . i? onder taludhellingen 
van 1 : 2 en wordt tot LW verdedigd door een etesng,Xøoi 
ng rustend op een kleilaag van 50 cm en wederzijds 

voorzien van 5  n brede plaabermen, terwijl voor de hij'-
komende beztnking aan de kop een benodigd oppervlak van 
4)O0 m2 geschat wordt. 
De kosten bedragen dan: 
bestaande glooinj opnemen 	 t. 3.000 
zand 	 " 14.300 
klei 	 0  10.200 
steenglooing 	 165.000 
p3.asbermen 	 " 32.0(X) 
bezinking 	 " 10.000 

t. 33..500 
afronding 	 0 

t. 350.UuO 
_ 

Het is echter aoge1ijk dat de kupbesinking in de loop 
der jaren tot een twevuud of ieer uitgebreid moet wor-
den. Os kosten stijgen dan tot toge1ijk t. 500.000. ûe 
oplossing ie zeer onaantrekkelijk. Juist als gevolg van 
de sterke buîing van de oeverlijn v6r de kop iii de 
richting van het oostelijke oevt4eu1tJe (zie bij-lage 
2) , is te verwachten dat bij het wegnemen van de afvoer 
over de dam waardoor een geleidelijke stroming plaats 
grijpt een zeer sterke kopneer met grote verdiepingen 
zal ontstaan. De positie van het nieuwe hoge hoofd is 
veel ongunstiger dan dia van de Wol van Ossenisee. 



- 13 
II. Vrini 

in grote lijnen heett de put haar 4ieptesaimum bereikt. 
het geheel wegnernen van de verticale neer door het aanbren 
gen van een verdedigd ta1d onder een helling 1. ; 5 zou 
tot hoge kosten leiden, terwijl het effect nog onbovredi-
gtrnd zou blijven door de ontgrondende werking van de hori 
zontale ne*r na het tijdstip van maxisum stroom. D*ar het 
dambeloop in verband met het gevaar voor evenwichteverlies 
toch verdedigd moet worden lijkt de beste method* de put 
tot 40 m uit de teen van de dan af te zinken bij een zo 
ateil aogelijkc helling in haar hoofdas (3. : 3, v*r1open 
tot zeer flauwe hellingen ter plaatee van de flanken van 
de put. 
De ontbrekende hoeveelheid grond ad 7500 m3 moet dan inge-
bracht worden. Uet plan is in rood op bijlage 10 aangegeveJ 
De bezinking reikt niet tot het diepste punt. Gedacht is 
echter dat door een meer ge1ijkatige wuterbeweging, voor-
al nabij de toen van de dm en door de grotere ruwbeid 
wn de beetorting de onelheden nabij de bodem zullen afne-
men, zodat de evenwichtediepta afneemt. Znigo ontgronding 
aan de teen v&n de bezinking met als gevolg een bijzakken 
van de bezinking kan toegestaan worden, 

a)De kosten bedragen voor; 
90 z 40 w  3 6 00 m2 zinkstuk 	t. 97.200 
voor het vervoeren van 
7000 m3 grond 	 7.000 

t. 104.200 
afgerond 	 t. 105.000 

annas 
bnan afname der snelheden in de put als gevolg van de con-

tractie, dus een kleinere evenwichtsdiepte zou verkregen 
kunnen worden door westwaurts van de dan een stroomgeiei- * 	 ding te bouwen als in rood up bijlage 2 ie aangegeven. De 
moeilijkheid is dat rondom deze nieuwe kop weer contractie 
verschijnselen zullen optreden die een besinking noodzake-
lijk maken, of er toe noodsaken het werk in de richting vai 
het schor te verlengen. 
Daar bij uitvoering van dit werk de verdediging genoend 
onder alinea a niet gemist kam worden, is het economisch 
rendement van de stroongeleider niet groot. 

c)en poging om de contractie te ver'.ainderen door de bestaan' 
de nul over b. v. de helft te verlagen verUlent evenmin aan 
beveling, duur de atroondradea 	het nieuwe dantraject 
zo loodrecht mogelijk trachten te snijden en op deze wijze 
een nieuwe concentratie van atroondraden achter de dan 
verk.regen wordt. 

d)ien weinig kostbare en gemakkelijk te verwijderen construc 
tie (indien de oploeding niet voldoet) tot veriaindering var  
de contractie bestaat uit het plaatsen van een open paalri 
op de kruin dan de dan over een lengte van b.v. 50 A 60 n 
uit de wortel van de dam gemeten. De openingen dienen daar 
bij vanaf 10 za uit de wortel naar het einde systematisch 
toe te nemen van een paaldikte (30 cm) tot 2 is. Het doel ii 
de versnelling van de stroomdraden rond de kop van de Nol 
weer geleidelijk plaats te doen hebben, zodat de contracti 
afneemt. Ken bijkomund mogelijk gevaar is dat het atgenomei 
contractiecentrw iets neer rivierwaarts verschuift en de 
put sih verplaatst. Van de onderlinge verhouding van de 
afname der contractie en haar verschuiving hangt af of hel 
totale resultaat gunstig is of niet. Dit openbaart zich 
binnen enkele maanden. Voldoet het be1d niet dtn trekt ie 
de palen. De koeten bedragen t. 1000. 



do tokotat 
UJt ht 
vl*rdi. 

d neU4u n tu krn nen 
van en der1iJke proet toer iáránbe- 

O 	 3ehod*n bij de pttt is 44 tostn4 las* de den niet 
dirt Ya4rlijk. 

n 	tonm* der teledn lijkt idj moSelIjk en 
dee epwr4 	.rz toezvne vian de aarwl op de 

e;e 	rLm 	st wrdn *n ie houdbaar. 
d)e vrL&dn tn 4e str ieput vrn sn 4t44avø 

( 	
ht ovei;e *tj.t lijkt en 	ideIiJke be 

cI1en4in VZ1 	fl Yt¼Lt Vfl ht 	 fl 1161. 
lire yaz 1 	het 	coo4h t. 100.000 ). 

t £ ptn waar 	d11 zo hooi; 1it dt 4J *ex 
pUtu YU2 ia ht peil v4n l.]ti u• 	niet bt 
reikt ki 	vunt w 	jnlijk het tnrng*n 
Vofl facn Open puitirlj gea.,~  

E~it*t 	 ttre 	 ii de d 	ron4brin-. 
t 	 tneiMe na te jlaan t4n welke diepte 

de 	eLlu; rtikt. teLkt ee iiet voldunde de 
ovu h*r 	 een rwr*le tr004vtx iir te 

hnhvn bij am vrki egn b 	enwicht, dan zl Aou 
ter vrW' Y rit4*i *ijdig de dam 40~n ophogez tot 
01 30 m m NU 	Vun een pürij vorzin (t. 350. 0G;) 
of de ortr 	nen vuøzt laten 	 Coyaarlijks 

IUd 4OGtfl asinken. £ ie e 	 un d*n 
een itve vrn 44e) z )O x t. 27 

b ez toiVon 4e k144 boi U, waarbij 1 

	

ÂQCf4ont~tw wordt In 	 4$ pt1iJe 
sitioub-~'äL0 	 werk wordtan  

j 3eta.1x111t0 41kulb*vtaling o* te tr44hten de contrctie 
te 41flt41 Vfl de w te 	i&znt dt*r I-let plaataar 

n #jan tnhLL 41e 	e 	ten vA de*e proet 	n 

h 4etaanbrongon vn eest 	tdIIeet4radlenatcluel 1øe4 

	

op d d 4o»r hqit 	 zeer 	en*t, 

Vii it en, 	jl 1950. 
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DE ONTWIKKELING VAN HET GEULENSTELSEL 
VAN OSSENISSE EN DE STROOMAAIWAL OP DE 
NOL VAN DE MOLENPOLDER. 



'r2\ 

In per. 6 øtinea XZa van de nut 	werd 
er van uitgegaan 4t de aoodtakelijke ron4aanvul'. 
iin in de etrootput bij genoeed* dijkanol WU be-
staan uit een wertandbieden4 at.rieai ni. klei 
die te ontlernfl was aan een eventuele iflkQttiflg van 
hot Ouds hoofd. Ua vervoerisprij$ van deze klei werd 
daarbij geet*ld op t. 1,00 pr *3. 

•Uaar &wn in bot huidige O"dium ni.t iiet zeker-
heid op het vrkrijg.n van deze epecis ken rekenen 
ie hieronder nagegaan wat het grondwerk zou koeten 
bij: 
* aankoop van achorkloeten van het naburige watsr 

schap Oasenisoe; 
b) bij het toepassen van rivi.rza.nd voor de aanvul' 

ling. 
3* Ton behoeve van het laatete geval werden het 
tu*beeXd en de sandverpleatdniefl in 4o put ge- 
wend* twee dagen ge0t.en bij een doodtij ~t een 
.-stand van 1970 e + 1UP, Uit ter beantwoording 

van de vraag in welke aate zandverlies is t. wach-
ten UJ de h.ocrdeling van het laatste project 
speelt tevens het werkplan een belangrijke rol. 
4.. ?.r wordt verwezen naar de bijla gen van de nots 
no. 50.4. 

wt 	. 
Vooreienia.n aan de hol van 
de l401enpold.r. 

bijlagen. 

Li. 	WI4DZ$ w.s 

1. Bhalve de op bijlage 10 in de situatie 1 ; 100e 
aangegeven WmudminvullIng ad 7000 a, zal blij ken 
een plaatselijke verkenning tea behoeve van de 1aU 
waattee, bijna 1oudrechtti1  afkalving op de veen-
rand over een lengte van 250 a (bij 10 43 per & 
nog een aanvulling van ongeveer 2500 143 nodig zijn. 
Bij een geschatte prijs voor het leveren en verwer 
ken van de klei van t. 7,5 per ni zal 4* grnd.aaa-
vulling eelt 7,5 (7000 • 250O) S t. 71.5()  kosten. 
;arbij is ainenoaen dat de rand van 4* afkalving 

L.epr'in;tij wordt bijeaWken t.n een prijs 
Vn t. 750, 	.I;)r)jct t. 72.üLC zou kÂ 

nen belopen. 	

A 



1-$ Z4ML UU4Wt Vht 	 95(X) *3. 
Par. 1. B cwirrud', tUwen. 

In twee opeenvolgende den werd bij een getij 
t ktw * 1970 a 4. $AP gemeten op respectievelijk 

20 a en » m uit de as van 4o den en wel z4dden 
tussen 4* malen £.A en b& van bijlage 10. De 
vxoeore uitkometen van punt L sijn dus goed ver. 
g.lijkbaar net de nieuwe metingen. Lii cte*e punten 
aal eventueel 	et.te- ontgronting kunnen op 
treden. 

3sachouwing der iae%ungen aan de hand van bUis. 
ge  11 geeft het volgende: 
5) tèe heiiun van de getijlijn neemt af tot een 

factor 	• 096. 416 gevolg van de vennde. 
ring aan dieptø bij emz* vloedetroo* neemt de 

elkieid—boen d da bij punt £ (bijlage 10) 
12 af ust nr  * 	* j35• Reaulterend aal In 

punt A de $neih*d bij Uoodtij aAeaen tot 
o t tot de helft. 

b . 

	

	bij punt 9 blijken de snelheden aan de opper. 
vlakte en de bodem af te nemen tot Un derde. 
r treedt wel een vrticel*, doch geen horizon. 

tale neer neer op. Ds maximale zaalheden aan 
de baden bij vloed belopen é o/aec. 
KlaarLlijkeUjk sla gevolg van vermindering van 
cuntractie en ten gevolg* van het afnemen der 
aandrijfanelheden In de bovenlaag daalt de 
snelheid der waterbeweging In de put tot b.z*' 
dan de factor van een heU. 

c) Voor alla punten In het neetgebied van de vo. 
rie nota zullen de naatgev.nde ehanelb*den 
2/3 bedrogen van die gedurzxte vloed (invloed 
dh 

u) Slochts omstreeks lhZO' voor HW treedt ? beldo 
dagen gedurende 15 minuten (de horizontale neer 
ja weggevallen) een bod antransport op van 

,$ cn&3 per minuut per dm2. Het bed entraneport 
1 s gedaald tot een fc.ctor 	(vvr1uiijk 4. 
ro*ie Z.4 voor het Lxxi mntr'ans port van de rat 4 
l8tø figuur A van bLjlage ii voor 21 Dec.'49) 

x) In de punten ï G en }i boven het alik zullen de 	lheden 
gdi 	 11ar witi slecht 



Geiurende liet vertiere deel vn v1oe en eb is het 
zandtransport nihil. 
Het zandtransport wordt aldus verd1d geacht: 

- - ---- -- - -- --- 	-- -- __._ 
enheid van 	duur in 

getij 	 otaa1 trane. minuten 

een oodtij met 11W 

	

1 	 15 
gexdd4eld tij h s 2,20 	7 	 40 

, een priu1 tiJ met Wi * 
2,60 	 20 	 7u -- .-.- -- .- - --- * - - * 	- - - --- 

dit deze cijfers volgt dat het zandtransport bij 
doodtij vo1kozan te verwaarlozen is en dat h e t 
atortprogratszea beperkt 
dient te blijven tot een ee 
ns getijden die zwakker 
ontwikkeld i a dan het gemid-
d e 1 d t ij°  Uit oase overwegIng komen alleen 
da doodtijpenioden na de laatste kwantierstand van 
de maan (ron4om 8 Augustus, 7 Soptembor en 8 Octo-
ber 1950) in aanmerking. 

Pan. 2. Het sturtpnora in verband met de beeçhikbar'e 
vaardieptø en de pnelheden jnhet vaartrgj eet - 

- 	 (zie bijlage 2). 

UlIjkena een deu4lloding bedraagt tot 90 in uit 
de sa van de duin de minimum bademhoogte 2,6 m 
NA? en tussen 45075 ze uit deze as 2,9 ta - NAP 
(dit laatste vaartraject, dat evenwijdig aan de das 
loopt, ware op de oever uit te zetten). 

Te besigen waren bakken met een inhoia van 250 
m3( 1 	379 50 ze, b z 7 mg 4 a 2,4.5 ze). 1e bijbeho- 
rende aleebten hebben een k1einemdiepang dan 
2,45 za. 
Nog afgezien van de snelheden in dit traject dwars-
scheeps ken dus zand getransporteerd en eklept 
worden b1j alle waterstan4n tot iets beneden iW. 

x) BIJ eb treedt aleelitò omstreeks max. stroom een zwakke ver. 
ticale neer op, die hij doodtij geen zundtranaport opwekt. 

xx) Ht zandverlies hij gidde1d tij zal, niet ernatic zijn 
daar da periode van zanverplaataii kort ie. 

- 



3. Het T1Zoop der Onsilit;den nabij het, w&teop.xv1ak 
bovn het slik (nnbj het vunrtreject) is In de drie 
tig*aren * you biJ1u.  11 voor de ptten k, 0 en 

evn vor ket 	vM1 V41,4 4rinjt&j dtr de curyso 

o*• YG 	Y0 ..i3. 
In vsrbend set 4o voetnoot von ullr~ 2 von paz. 1 
v4t voor het verloop van de oppervlaktconolhodoft boven 
het zi4tk bij doodttJ (UW * 1970 s . 4ÂP) de op de bij.ø 
1a, In rood a euven etrie aurven te verwachten. 

	

Uedtwend* de georueenLo 	perioden v a fl 2 0 
sinuten bijeezintiv&nN*P bij vloed,v46r', 
zowel aa nu k<mtorjLog boewoter en bij een etoixi ven 
NA? bij eb sol de opperv1nkt.snhsid over het slik 
loodrecht op de vaorrtchtin 30 ct*/e,o. o1 eiwer 

x) 

BIJ eezÂ stand von M? bij gu*iddeld tij sol dese v1o.d 
snelheid 09 0 I 0960 a bedron. 
L. gr van uit 4iundet al*chts In het traject eva'.n 
kan werden bij snelheden von 0,30 a/sec. (loatfr.cht op 
4, waarrt<;4tiligi ot milidor en in de put **1apt ken 
wordmi bij anelhsden von O,Z&) a/sec. of aioder kosen 

?Â'iOd$8 vn Zo ZL 	 atiwerkin: 
Ii 	tL.j 	 J)'.C%i D 

wét,eretct4 v&t knt.4 	 w.te tO1 

	

bij Iring M 	 11A - bij eb 
vloed t 

etij set 14W: 
1 	1 	 1 	1 

etij set Ht%: ho- 
gerdanl,75s+  _s_s_ss 	 S _s5_sS 

. Per periode von 20 cinuten knnen twee bakken - lie 
het 1Xe1st door twee sleepboten, naast elkaar gekoppeld 
sijn t* vervoeren In verbond mat de etroosveng - ge- 
klopt warden, daar de theorett*che vaertiJ4 heen en 
terug bij v 5 $ kzs per uzr en een weg1ste von 300 s 
7 minuten bedraagt, 
6. In de bij.voegde stoot is een overzicht gegeven 
von de b.reiobiire resultaten bij dit klepprogra*a, 
voor het *.vol de gnsUe tiJangen beneden &ciiiddeld 
tij (ongeveer 2,20 t* + liAP) In reep. Augustus, 3.pten-
her en October 19$0 worden Sobndkt. 

x) in d.ut nabij L bereu do epp.rvlakt.anelhdsn blijkens 
meting dr (,20 'se0 oi a.nder. 1eb geeft lagere snelheden 
dn NA? 	3o.d. 



Kolom 2 ~t het t4jdstip van 11$, t.e vexelijken net 
het tijdstip van sonaop j en onerjan, aansøven 
in de kop van de tabeli*n. »lublj geeidd.Id tij kunnen 
twee 11W.ksntarinen per dat benut worden en nabij 
doodtij (HW e 1073 * . of ager) al.eits Un tij dat 
echter ee valt t.o.v. 4, zonnegang dat ook de - dan 
slechts toegestane 	P-atanden gebruikt kunnen word 
Koloe $ geeft het g.4eelte van het zand dat naar ver. 
waahtin niet wegatrooat. Daarbij te voor giddeld 
tij een peesiaist&eoh. coLftici.nt van 0,3 en bij 
doodtiJ (UW 1,73 . W) *en cotticient van 09 aan 
gehouden, uitgezzdord voor Un doodtijdag, waarop 
2000 *3 tegen de teen van de dan gestort noet worden 
(cofficient - Q,$J. Zie ook alinea 6 van par. 3. 
1iJ deze eijtar* vol$t in koloa 3 dan het netto aantal 
g.klpt. bakken. Het totaal van deas kolc* voraenig'u 
vuldigd net 230, geeft het bereikte netto realtaat 
in *3. 
De verhouding der totalen van 4* koloizen 4 en 6 geeft 
het aandr.ndeeent van het atertprograrnia. 
7. Het op te brengen netto-qunntu* van 9$00 *3 zou in 

guatua en S.pteeb*r voliene deze tabel zeker bereikt 
kunnen wordeno Er treedt r*ep, *en veilighetdenarge 
op van 14. en 2$. .n Sopt~bor kane indien een vijfde 
gedeelte van het aanvoerprogr*nea elalukt, nog hot be 
nodigde qwmtum zand bereikt worden* 
d. au Jkens de tabeUen varieert het totale &endenent 
tussen de waarden 0,67 en 0,73. In de kost.nb.groting 
valt dan zekerheidahaive te rekenen op een brutozan4-
leveraat1,e van 1,3 x 9300 e'°14000 *3. 
9. Uit het bovenstaande blijkt, dat hij een vrij p.sd 
nietteeb. eaieu3.erirsg ven 4, stroningsverlieeen van 
het zand, t.o.,. de g.net.a trannportez**) , de aands~ 
vuUing to v.rkrijen zou zijn zonder de toepassing 
van een tussentijdse bezinking. 

* 	 Per. 3. het- Mkkgq~- 
1. 12 Iu11 valt waarschijnlijk neds te delen of in de 
naand Augmotum of 5eptber zand aangevoerd kan worden 
uit het 8ohuar van Valsoorden. zonder dat v.rrökønLng 
vün de 022e12 $214 Dlaats heeft. 

z,è 4n et. 	vn OodTJ sIJt .Lt. 	dø ti;n do es. ,s.ie1hdon in as pt ni net pei. v 1) 	P KieXser un L1 ) O/Ø*C. 



2. Usar de e~ttdolde vasrtijd bij •en snelheid van S 
kti/uur na4r Uit punt 3 uur bedraagt, dient de aanneser 
ten bhoee van 4o d tLjda&jen over 6 onderlossers 
van 2) *3 en 6 4sepboten te beachikkan» 
bij een prijs van t. 3.IOQ per *3 voor vervoeren en etor. 
ten kost het *uidproj.e% dan lS.OtX) * t. 1 . t. 75t) * 
ç:,D$• 

3, bXijkt op 12 Juli dat deze mogelljkhold (alinea I) 
niet b*swt, dan *4 4*Ü aa.zmeser eelt nabij het werk 
zijn *nn diene* te zuigen. »Ij een dergelijk klein pro. 
j.ct is de prijs iaoeiXijk te schatten en zal mogelijk 
op bazis van een hoeveelheid van 14. ((X *3 t. 2$, oOG 
belopøa. 
4. H*t geval waarbij de aanneser zijn geeoen zand set 
'en drijvende ptjplei4g in het werk brengt *4 wel 
niet te verw.s.nl,iJken zijn, daar' se)2* bij doodtij 
4o aa*inale opp.rvlaktesn.lhzid boven het nUk een 
de van 1 ts.c. (bijlage 11) en bij ge*t4484 tij van 
ongeveer 3,,3 s/sU. bereikt. 
. Het *.tt, aed, uit vaartechnische overwegingen, 
sei*r Weinig zin ee het prograsna te beginnen bij een ti 
dat sterker is dan gesiddeld tij. Xlsar verwachting su1. 
un dan de kenteriagea t* kort zijn ce zorgvuldig te 
kunnen kleppen en aal veni zand w.getrotaen, daar 4* con 
tractio en de n.sz'wsrking dan krachtig ie. 
6. Za da dagen na geniddt*ld tij dient nabij punt L ge» 
kl,pt t. werden (eis doorsnede en situatie van bijlage 
10). 
Za 4* eerste helft d*r doodtij..dagen dient en kan dan 
de ruis 2U a brede atrook van de put die aan de teen 
van de des Ltgt opgentort to worden onder 1 : ),5 en 
afgedekt te worden eet &én lang sinkst%ak(kx'aagstuk) dat 
aansluit aan de ts.n van de des. Daarbij dient 4o sant'. 
storting aan 4, teest van de des t, g,schieden in høt 
aseet dode tij. 
7, Daarna kan het ben.dendsul van de put anuloug bshan 
444 worden. 
Mocht het door w4v00ra1 en. ceatandiheden niet gelukken 
binnen de gestelde tersiju het benedesdeel op peil te 
brengen en af te dekken, da ondorylmdt dat deel luwwr-
king van de hoger gelegen bazinking en zi gedurende het 
opvolgend* zatig ontwikkelde spriugtij het profisi on 
veer bijgehouden kunren worden door bijstorton, ee een 
week na de in 4, tabel gestald* be$indigtng van 4. werk 



t.ruitjn de voltooiXnt van het werk aan te vatten. 
Onder de&s ongunntig, osstndiihei4 zou toch 4et meer 
dan 	L)Q 	7000 t3 ~d e*tre verloren iaan, 
.eUs tij verrekening van des* hoeveelheid kan n.n dus 
ve1 beter (kit tI*LCO lopen dan een tueeentijdse atdek 
kind net L1Zk$tUkken to. t* **5fl. 
. Op jlaje 10 is het tweetal zinkstkken, et een 

totale uiteslag.n oppervlakte van 37. 0O e2, eaneven, 
bij een bootorting van 1 t per n2 ken de voatelde 

in a4a»» ho.veelhei$ b.repen worden. 
kosten van de boslaking suUen bij *en huidige oenheids.' 
pri.j z van t. 48 per *2 t. 10. 000 belopen. 

'ur. 4. *%! 
1. Ze strooput bij de Nol van 4. $ø1enpol4er b.4oat% 
'en asink1ng onder een h*111»c van 1 : ?,, daar bij 
de aanstorting van de put plaatselijk ste1ere he11inm 
ontstaan. 

t)e oatsn ven deze boalokln& belopen t. lO.0U0. 
3. Âen ~IV-4111n4 not schorkici (9$00 *3) zou bij een 
senheidaprijs van t. 7,3 voor leveren en verwerken 
t. 213  20.0 kosten. 
Zi. De aanvuUtng met bûzUlp van riviersand (9500 *) netto1  
14000 *3 bruto) is in men doodU.jp.riode van 12 4ajeu, 

trnsort_ indien de aasanenor san onovetkoza.11fie ioilijkbdsn 
nabij de nul ziet en Voldoende *ateril inzet, zender 
tussentijdse besinkin te 	brenen. 

sn s.nd van Walsuorden ter beschikking gesteld worden 
dan bedrajen bij een hwrprijs voor een bak en een *leep» 
boot van reap. t. 400 en t. 600 per week en een hwirter.. 
tdjn van twe en een halve week 4* kosten voor ma baken 
van 2O *3 en sea sleepboten t. Jáft 	(cot. 1,05 per *3). 

18o*t da aan temer het send self in dc nabijsid zuigen 
dan bedraagt de zuigprijs t. 1,30 per *3 of t. L&000 
in totaal en de kosten van 6 bakken en vier sleepboten 
gedurende twee en een halve week t. 12.000 (t. 00 85 per 
at)). De aanvulling kust dan t. 40.00t) in totaal. 

Uet totale werk zou kosten bij : 
het toepassen van zeborkioeten: 	 t. 3fl.000 
hot eu..tgen van zand ter plaatse en storten: t. 135.000 
het vervoeren van zand vanaf talsoorden en 
storten: 	 t. 120.000, 



b. 	 Vt41 xtr inkl#Lg „en In onodij. 



estaten van het stortenvan zand in de stroonput bi.j de Nol van deMolanpolder, 
indien de doodtij perioden na de eerste kwartierstand van de nasa benut worden. 

doodtij van 8 Aug. '50 
zonsopgang 	5 h 10 

(gatljden krachtiger dan geddde1d tij, 
doodtij van 7 Sept,'50 

zonsorranr 	6 h 0 

sorden niet gebruikt). 
fi doodtij van 6 Oct. 0 50 

E 
onsondergn 20 h 21  ii zonsondergang 19 h 26 zonsoerjang 18 h 08 
a- tijd B,Ws ruto ren- etta da- tijd .. bruto ren- netto l da tijd fl.. brut ren- netto 

in In ian- e 'an- tuin in in aan- de.. aan- tue, in in aan- de aan- 
+ NAP a1 tent ;al h.a. + NAP tal flent tal h.ra, n • flAP tal went tal 

.kln t~ batan 1iJdi bak2 
per 
etij 

er 
 j 

per 
.getiJ 

per 
 ij 

per 
gati, __ 

per 
getij 

- 

18.30 
3021 
2,06 1+ 

1,5 
0,5 ' 

o 7 517 
17.55 

2,26 
2,15 1 0,5 ' 

30 i7.17 ~22 
- 

07,5V  2 90 

6.57 2,16 1+ 0,6 49,8 2 6.17 2916 1+ o,6 2 18.29 2,03 2 0965 193 19.03 1198 1+ 096 ' 18.23 2,08 1+ 0,6 ' 3 6.t6 1,92 1+ 0,8 392 
7.32 2,01+ 1 

6 Zondag 1 7•2 j,7tX 8 0,9 7,2 
19.39 1,86 1+ 097 ' 5 8.27 1,50v 8 099 792 

ondag - - 1+ 7.20 1987 1+ 0,8 6 9.57 135X 8 0,5 
19.36 1,78 1+ 0,8 ' . 11.31+ l,53 8 0,9 7,2 

7 
8 

9.02 
10.10 

i,76' 
1,70') 

8 
8 

099 
0,5 

7,2 
1+,o 

5 
6 

8.08 
9.12 

196?' 
1,50' 

S 
8 

0,9 
0,9 

7,2 
7,2 

Zoncag 
9 13.26 2,07 1+ 

- 
0,6 

- 
295 

9 11.28 19 722) 8 0,9 792 7 1.1+2 1,1+5' P. 095 l,Q 10 11+.02 2918 1+ 095 290 
0 12.36 1,83 1+ 0,8 3,2 8 12.10 1,61' 8 099 7,2 
1 13.35 1,9 1+ 8,7 2,8 9 13.08 1,1+ 1+ 018 392 2 	lt+.2l 
ndag 

23 1+ 096 211+ Zon 
11 

a - 
1+ 

- - 
1.39 2,16 o,6 

15.1+2 2919 1+ 0,5 2,0 
r totaal 0M1+3,5 T totai totsi 50 61+ +6,+ 	9 0,fl 365 

3 (netto) 10.800 e3 (netto) 11.600 a3 (netto) 9.100 
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