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oozend.ings Deel 1 rapport
M849 Waterloopk. Lab.

Bij mijn brieven no. 1040 en 1263 van resp. 28 sept. en
9 nov. 1966 deed ik U enige voorlopige gegevens toekomen
betreffende de in M849 (Tijdelijke en definitieve toegang
uropoort met d.iohtheidsstromen) verkregen resultaten.
Thans zend ik U hierbij deel 1 van het definitieve rapport
getiteld: Strooinbseld.on rond haventoegangen áxropoort (van
april 1967).

Een afsokirif t van dit schrijven met een exemplaar van het
rapport heb ik gezonden aan het Hoofd van de Meetd.ienst
voor het Benedenrivierengebied van Uw Afdeling te Holle-.
voetsluis, ir. J.J. Pilozi en iie Hoofciirekteur van Gemeentewerken van Rotterdam, t.a.v. ir. J. iie Nekker.

Het Hoofd Bouwbureau,

(ir. A. Glerum).

Verzoeke bij Uw antwoord (in tweevoud) kenmerk en datum dezes te vermelden en slechts één zaak in een brief te behandelen.
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1. Algemeen
1.1. Opdracht en omschrijvin
In de brief d.d. 5 augustus 1964, onder kenmerk 4214, van de Rijkswaterstaat, Arrondissement f?.otterdamse Waterweg, werd aan het Water loopkundig Laboratorium, ter bevestiging van een reeds mondeling verstrekte opdracht, het verzoek gedaan een modelonderzoek met dichtheidsstromen in te stellen naar de vormgeving van het splitsingspunt van de
toegangen naar Rotterdam en Europoort, behorende tot de Werken van de
nieuwe (gecombineerde) havenmond bij Hoek van Holland.
In eerste instantie richtte het onderzoek zich op de vormgeving van
de tijdelijke mond van de Europoortha.vens. Over de resultaten van dit Onderzoek (modelnummer M 813) werd op 15 januari 1965 een nota verstrekt.
Dit verslag geeft de resultaten weer van het onderzoek naar de vormgeving van het splitsingspunt van de Rotterdamse Waterweg en de definitieve toegang tot de Europoorthavens. De opdracht daartoe werd verleend
in de brief d.d, 12 mei 1964, onder kenmerk 2841, van de Rijkswaterstaat
Arrondissement Rotterdame Waterweg.
Tijdens de bespreking in het Laboratorium

Ide Voorst op 18 februari

1966 tussen de opdrachtgever en het Waterloopkundig Laboratorium, werd
besloten het onderzoek uit te breiden. Deze uitbreiding omvatte de situatie waarbij, naast de in gebruik genomen definitieve havenmond, ook nog
de tijdelijke havenmond functioneerde.
In verband met het langdurig karakter van het onderzoek, werd tijdens de bespreking van 15 december 1966 besloten over het deel van het
onderzoek dat betrekking heeft op de stroombeelden in de definitieve
mond (TO t/m T16, T19, T23 en T24) een rapport samen te stellen. Van
de toestanden T17 9 TiS, T20 t/In T22 en T25 t/m T30, betrekking hebbend
op de situatie met twee havenmonden of alleen de tijdelijke mond, zal
in een later stadium verslag worden gedaan. In een tussentijds briefverslag d.d. 4 november 1966 werden reeds de voorlopige resultaten van
het onderzoek in de toestanden T17 en T20 bekend gemaakt.
Het onderzoek stond eerst onder leiding van ir. T. van der Meulen;
vanaf 1 januari 1966 onder leiding van ir. W.H. Tutuarima, die ook dit
verslag samenstelde.

-2-.

1.2, Gegevens
Bij de bouw van het model werd gebruik gemaakt van de tekeningen
63.1179, 64.1061 en 64,1160 van de Rijkswaterstaat,Arrondissement Rotterdamse Waterweg. Op een later tijdstip werden ten behoeve van enkele
te onderzoeken toestanden nog gebruikt de tekeningen 65.1034 9 65.1064
en 65.1084.
De bodemligging van de rivier tot aan zee volgde uit de in het
voorjaar van 1964 verrichte lodingen, bijeen gebracht op de tekeningen
64.148 en 64.149 van Rijkswaterstaat, Arrondissement Rotterdamse Waterweg. De bodemligging van de haven oostelijk van de tijdelijke havenmond werd bepaald uit tekening no.

234 (echopeilingen d,d. 18-8-1964)

van Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling Havenwerken. De bodemligging
van de haven westelijk van de tijdelijke havenmond en van het zeegedeelte buiten de bestaande hoofden werd bepaald uit tekening 64.1061
van Rijkswaterstaat, Arrondissement Rotterdamse Waterweg.
De ligging der lichtenhijnen (lijnen b en d op de figuren) volgde
uit tekening 64,1213 van Rijkswaterstaat. Ten behoeve van het onderzoek
werden aan deze lijnen toegevoegd een lijn 200 m ten noorden en een lijn
150 m ten zuiden van de lijn in de doorgaande vaarweg naar Rotterdam
(respectievelijk lijn a en lijn c g:enoemd).
Bij het instellen van liet model werd van verschillende metingen in
het prototype gebruik gemaakt. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de vloedfase en de ebfase,
a. Vloedfase. De rivierdebieten werden aanvankelijk bepaald uitgaande
van de meting van 22 juni 1956 in kmr. 1030 (zie rapport 16, Rijkswaterstaat, Deltadienst). In het rapport "De ontwikkeling van de Waterbeweging en het profiel van de Rotterdamse Waterweg" (rapport nr. 19, Rijkswaterstaat Deltadienst) is een verband gegeven tussen hot aanwezige
havenoppervlak te Rotterdam en het eb- en vloedvolume in kmr. 1030. Op
grond hiervan konden de debieten in kmr. 1030 voor de toestand van 1965
worden bepaald. Nadat echter de resultaten van de meting van 18 december
1964 (drie raaienmeting)beschikbaar kwamen werden deze als uitgangspunt
genomen.
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b.Ebfase. De rivierde'oieten werden bepaald uit de meting van

22 juni

1956, op overeenkomstige wijze als hierboven onder a (vloedfase) gecorrigeerd voor de toestand van 1965. De debieten in de mond hadden als
basis de meting van 9 mei 1 964, 22 maart 1962 en 22 juni 1956.
Als vergelijkingsmateriaal werd ook van andere, hierna genoemde,
metingen gebruik gemaakt.
In totaal kon beschikt worden over de volgende metingen
Rijkswaterstaat Deltadienst, Waterloo21ndige Afd. Hellevoetsluis.
1, Stroom en zoutmeting van 5 mei 1961,
Stroom-, drijver-, zout- en slibrnetingen van 9 mei 1964.
(tek, 64-7479 t/m 64-7488 en 64_7489 1 ).
Stroom-, drijver-, zout- en slibmetingen van 26 augustus 1964
(tek. 65-7111 t/m 65-7128).
Stroom- en zoutmetingen van 18 december 1964
(tek. 65-7310 t/m 65-7342).
Stroom-, zout- en drijvermetingen van 29 juni tot 2 juli 1965
(tek

65-71459 t/rn 65-71478),

Gemeentewerken Rotterdam, Ifdeling 7, Havenwerken.
Stroom-, zout- en slibmeting Europoort van 2 februari 1962. Rapport
062-2.
Stroom-, zout- en slibmeting Europoort van 22 maart 1962. Rapport
062-5.
Stroom-, zout- en slibmeting Europoort van 26 oktober 1963. Rapport
063-17.
Debiet-, zout-, slib- en drijvermeting Europoort van 9 mei 1964.
Rapport 064-5,
Debiet-, zout- en drijvermeting Europoort van 26 augustus 1964.
Rapport 064-21.
Stroom- en zoutineting mond Europoort 18 december 1964.
Rapport 064-36.
Stroom-, zout-• en verhangmeting Europoort van 29 juni t/m 2 juli
1965. Rapport 065-14.
Bovenvermelde metingen werden merendeels verricht in samenwerking tussen
de Deltadienst van de Rijkswaterstaat en de Afdeling Havenwerken van Gemeentewei'ken Rotterdam.
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1.3. Maatgevende omstandigheden
Uit metingen in het prototype was gebleken dat er in de periode van
ca. één uur voor H.W. tot de vloed-eb kentering (vloedf'ase) en in de penode tussen ca, 5j- uur na H.W. en ca. 3 uur voor het volgende H.W.
(ebfase) in de tijdelijke mond van Luropoort grote uitwisselingsdebieten
optreden 9 die voor de scheepvaart op de Wotterdamse Waterweg hinderlijke
dwarsstromen kunnen veroorzaken. In de periode van H.W. tot de vloed-eb
kentering wordt de uittred.ende bovenstroom, veroorzaakt door het verschil
in dichtheid tussen het water in de haven en op de nivier,bovendien versterkt doordat de waterspiegel op de rivier daalt (komlediging). Versterking van de intrekkende bovenstroom, als gevolg van het dichtheidsverschil, wordt bij eb veroorzaakt door een stijgende waterspiegel (komvulling), en wel in de periode tussen ca. 5 uur na H.W. en ca. 6 uur
na H.W. en in de periode van ca. 4 uur voor H.W. tot ca. 3 uur voor H.W.
Schematisch is in paragraaf 3.2. aangegeven hoe de resulterende uitwisselingsdebieten onder invloed van het dichtheidsverschil en het verticale
getij zijn samengesteld. In de overige perioden van beide getijfasen
vindt tegengestelde werking van beide factoren plaats.
In verband hiermede zijn de verschillende toestanden in de vloedfase onderzocht tussen de tijdstippen H.W. en 1 uur na H.\.[,, waarbij
op het laatste tijdstip de snelheden op de rivier ter plaatse van kmr,
1029 al klein worden (de vloed-eb kentening treedt op ca. 2 uur na H.W.)
en de kans op hinder van de dwarsstroming dus groot is. In de ebfase be1
1
trof dit de periode tussen 5 uur na H.W. en 5 uur voor het volgende
H.W. Dit laatste tijdstip is gekozen omdat dan nog net geen vloedstroom
op de rivier aanwezig is.
De vermelde hinder voor de scheepvaart wordt voornamelijk ondervonden door schepen met een diepgang kleiner dan ca, 7 m, een diepte die
ongeveer overeenkomt met de dikte van de uit de haven tredende bovenlaag.
Dieper stekende schepen ondervinden ook de invloed van de onderlaag waardoor de dwarsstroming minder hinderlijk kan zijn.
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2. Het model
2.1. De inrichting van het model
De aard van het onderzoek bracht met zich mee dat het noodzakelijk
was het model in een loods onder te brengen. Een overzicht van het model
geven figuur 1 en foto 1.
De debieten werden met behulp van cirkelvormige meetstuwen ingesteld, de waterstanden door regelbare kleppen. Aan de randen van de
havens konden met horizontale schotten de beide lagen van elkaar worden
gescheiden.
De tanken 1 en 2 waren afwisselend, afhankelijk van de getijfase,
met zoet of zout water gevuld. Tank 3 fungeerde als verzameltank waaruit
liet water naar de met zout water te vullen tank kon worden teruggepompt.
Hr werd steeds gebruik gemaakt van leidingwater, waaraan, ter verkrijging van een bepaald diclatheidsverschil, industriezout werd toegevoegd.
Bij de inrichting van het model was ervan uitgegaan dat de proeven
in permanentie zouden worden verricht, zoals dit het geval was tijdens
het onderzoek naar het stroombeeld bij de tijdelijke havenmond (i

813).

Toen later bleek dat hot nabootsen van het getij in het model noodzakelijk was, kon dit slechts voor een klein deel van dit getij, door variatie van klep- en afsluiterstanden, worden gerealiseerd. De regelpunten
werden hierbij met de hand bediend (foto 2 en 3).
In het model was het niet mogelijk een ebstroom op zee in te stellen. Om het stroombeeld langs de uitmonding van de gecombineerde havenmond goed weer te geven, werd vanaf het nieuwe Noorderhoofd een stenen
rand geplaatst langs de gemiddelde stroombaan uit de betreffende getijperiode, volgens de stroombeelden van M 573 (T37).
Het model is uitgevoerd in beton, waarvan het oppervlak in verband
met de gewenste ruwheid niet te glad werd afgewerkt. In verband met hinderlijke reflecties op de bij de proeven te nemen fotos werd het gedeelte van de kap boven het informatie-gebied zwart geverfd, terwijl
voor de dagverlichting de zijwanden van de loods waren voorzien van
plastic golfplaten (zie foto i). Door het plaatsen van een kachel in
de loods konden ook in perioden met vorst de proeven worden voortgezet.
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2.2, De schalen van het model
375 en een verticale schaal n = 125, De keuze van de horizontale schaal werd grotenHet model is gebouwd met een horizontale schaal n

=

deels bepaald door de eis het model in een nieuw te bouwen loods onder
te brengen. Doordat vergroting of verkleining van de horizontale schaal
een kwadratische invloed heeft op de te overkappen oppervlakte, speelden
overwegingen van economische aard een belangrijke rol. In verband met
het af te beelden gebied van het prototype, waarbij het gewenst is dat
randstoringen in het model op voldoende grote afstand liggen van het informatiegebied, kon de horizontale schaal n een waarde tussen 250 en
500 hebben.
Het vaststellen van de vertikale schaal n, en dus de vertrekking
gaat gepaard met de eis het stroombeeld op de juiste wij.n = n/n
ze in het model weer te geven. Er kan hierbij onderscheid worden gemaakt
tussen het gebied op de rivier met een, voor de maatgevende omstandigheden, in het gehele dwarsprofiel aanwezige gelijk gerichte stroming,
ongeveer gelijk aan stroming onder homogene omstandigheden, en het gedeelte in de haven met tegengesteld gerichte stroming in (meestal) twee
lagen, veroorzaakt door de verticale uitwisseling tengevolge van optredende dichtheidsverschillen.
Voor het gedeelte op de rivier geldt voornamelijk de eis dat de
stroming voldoende turbulent is. In verband met de toestand in het
prototype, waarin juist in het kritieke gebied, de kentering, grote
verticale uitwisselingsdebioten in de havenmond optreden, leidt dit
tot een verticale schaal met een minimum van n y = 150, Samen met de
horizontale schaal leidt dit dus tot een vertrekking n = nx/n3r = 2

4.

Het op juiste wijze weergeven van de stroming in twee lagen in het
havengebied leidt volgens de betreffende bewegingsvergelijkingen bij een
schaal 1 voor het dichtheidsverschil tussen het zoute en het zoete
(brakke) water tot de eis dat de vertrekking in het model dient te
voldoen aan de voorwaarde

n =

i, model
iproto
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waarin

>\.

de grensvlak-schuifspanningscoefficient is 9 gedefinieerd als
=

T

waarin

T.

8

>\ QU

i

2
rel

de grensvlak-schuifspanning is

de dichtheid en Uel de

snelheid van de ene laag t.o.v. de andere.
Bij kleine Reynolds getallen is )\. omgekeerd evenredig met Ee

1951! en Lofquist h960j) en vrijwel
onafhankelijk van het Froude getal. Bij grote Reynolds getallen mag
(proeven van Ippen en Harleman

worden verwacht dat A. onafhankelijk is van het Reynolds getal en
groter is naarmate het Froudc getal groter is. Toepassing van de experimentele gegevens van Ippen en Harleman en van Lofquist leidde bij

= 400 tot een vertrekking van 3 'a 4,
100. Bij deze schaal blijkt
dus tot een vertikale schaal n van 133
dat de stroming in de rivier voldoende turbulent is. Opgemerkt zij
echter dat in het prototype Fr en Ee zowel een functie van de tijd
als plaats zijn 9 waardoor een bepaalde waarde van n, geldend voor
een horizontale schaal van n

het gehele model,eigenlijk niet is te bepalen. Het verband tussen
Re en Fr is n.i. in het model anders dan in het prototype.
Voor de bepaling van de schalen was het verder van belang dat er
bij het horizontale verdeelschot aan de randen van de havenbekkens geen
kortsluiting zou optreden tussen de beide lagen. Een indicatie voor de
oplossing van dit probleem werd gevonden in de publikatie van D.I.H.
Barr in La Houille Blanche (no. 7, nov. 1963, blz. 739-756). Ervaringen
in M 813 opgedaan wezen uit dat bij langere havenarmen in het model een
grotere vertrekking (in M 813 was deze n = 2) gewenst was.
De volgende schalen werden tenslotte toegepast:
horizontaal

n

vertikaal

= 375
ny = 125

vertrekking

n = flx 1y = 3

De andere schalen volgen uit de modelwet van Fraude, waardoorg
snelheid
tijd
debiet
wrijving

= (n )1/2 = 11,18
nv
y
n = n/n = 33,6
= 524.000
n = n.n
()172 = 1,73 (= 8 g/C )
fl

c
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2.3, Neetmethoden
Door middel van tijdopnamen werden de stroombanen van drijvers vastgelegd. De belichtingstijd bedroeg drie seconden. Met behulp van enkele
ingemeten vaste punten in het model werd het mogelijk de fotoîs nauwkeurig op schaal af te drukken, waardoor de optredende snelheden makkelijk
waren af te lezen.
De proeven werden genomen met diepte-drijvers met een lengte van

4 9 0 cm en 8,0 cm, In het prototype komen deze maten overeen met respectievelijk 5 m en 10 in. De drijvers bestonden uit met kurk gevulde plastic buisjes met een diameter van 1,5 cm, die zodanig verzwaard werden
dat de bovenkanten juist met het wateroppervlak samenvielen.

3.110 de 1 ond er zoek
3.1. Algemeen
Bij de opzet van het onderzoek was er van uitgegaan de proeven in
Bermanenties uit te voeren. In de toestand TO bleken er echter voor de
vloedfase met deze permanenties grote verschillen op te treden tussen
het stroombeeld bij H,J, uur en het stroombeeld bij H,T, +1 uur (zie
figuur 2). Het stroombeeld bij H.W.

uur vertoont een goede overeen-

komst met het stroombeeld uit het getijmodel M 573 (T37). In het model
is nagegaan wat er gebeurt, als vanuit de toestand H,W.+ uur plotseling
de toestand H.W. +1 1 uur wordt ingesteld. Het stroombeeld verandert dan
langzaam, en na 10 a 12 minuten (gelijk aan 5 a 6 uur in het prototype)
treedt een vrij stabiel stroombeeld op, gelijk aan het stroombeeld voor
het tijdstip H.W. +1 uur, ingesteld met permanente debieten. Hieruit
blijkt dat de traagheden van de waterbeweging een belangrijke rol spelen.
I)it leidde ertoe dat werd besloten in het model met niet-permanente
waterbeweging te stromen.
In een later stadium bleek dat ook in de ebfase van het getij grote
verschillen optraden tussen het stroombeeld bij H.W. +5 uur en het
stroombeeld bij H.J. -5 1 uur (zie figuur 3). Dit werd aanleiding om ook
voor de ebfase in het model een getij na te bootsen,
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Het nabootsen van een gehele getijcyclus was met het model niet mogelijk. De Tanden van het model bevinden zich op plaatsen waar de dichtheld van het water sterk varieert gedurende het getij. In het model is
daarom slechts een gedeelte van het getij nagebootst 9 waarbij aan de
randen werd ingesteld op debiet. Bij het instellen van het model voor
de proeven werd steeds uitgegaan van die tijdstippen, waarop permanente
omstandigheden het minst bezwaarlijk waren. Voor de vloedfase was dit
het tijdstip van H,W., voor de ebfase het tijdstip H.W.

uur 0 Op

beide momenten is ah/at minimaal (= 0) en v/at klein. Nadat de waterspiegels van rivier en haven even hoog waren, werd het vertikale scheidingssohot in de mond van de haven verwijderd, zodat de verticale uitwisseling zich kon ontwikkelen. De voor het begin van de proeven geldende uitwisselingsdebieten werden aan de randen van de beide haventakken
ingesteld, nadat de zoutwatertong (vloed), respectievelijk zoetwatertong
(eb), de horizontale verdeelschotten hadden bereikt.

3. 2. Randvo orwaarden
De bij het onderzoek ingestelde dehieten zijn voor de vloedfase ge
baseerd op de prototype--meting op 18 december 1964 verricht in drie raaien rondom de tijdelijke toegang tot Europoort. Deze meting gaf onvoldoende of geen informatie voor de in te stellen debieten tijdens de ebfase
van het getij. Voor deze fase zijn dan ook gemiddelde waarden gehanteerd
uit de metingen van 22 juni 1956, 22 maart 1962 en 9 mei 1964. Bij het
bepalen van het rivierdebiet is rekening gehouden met het vergrote havenoppervlak te Rotterdam. De in kmr. 1029 gemeten debieten uit het proto1032 in het model. Aangenomen werd dat dit weinig bezwaar zou opleveren. De afstand van het betype zijn aangehouden voor toepassing in kmr,

staande Noorderhoofd tot kmr, 1029 is hierbij bijna gelijk aan de afstand
van het toekomstige Noorderhoofd tot kmr. 1032. Bovendien is uit de me-tingen van juni-juli 1956 (rapport no. 16, Rijkswaterstaat, Deltadienst)
gebleken dat er in de voor de proeven belangrijke getijfasen doorgaans
weinig verschil is tussen het verloop van de debieten in kier.

1030 en

het verloop van de debieten in kmr. 1023.400.
Voor het bepalen van dc in het model in te stellen uitwisselingo-
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debieten in de mond van de haven, is gebruik gemaakt van het superposi.
tjebeginsel als hieronder aangegeven
uiti
+

in

+
waarin Q.

aQ

uit
ui

luit
îfl

koni =

totaai

= uitwissolingsdebiet als gevolg van het dichtheidsverschil;

kom = komledigings- of komvullingsdebiet veroorzaakt door
het vertikale getij bij de havenmond;
= resulterende uitwisselingsdebieten als gevolg van
het dichtheidsverschil en het vertikale getij.
Uit de metingen tussen 5 mei 1961 (havenoppervlak 160 ha) en 18
vrijwel constant
december 1964 (havenoppervlak 485 ha) blijkt dat Q
is gebleven. Bij de proeven in het model is daarom aangenomen dat vergroting van het havenoppervlak geen invloed zal hebben op de grootte
. Wel is rekening gehouden met het grotere dwarsprofiel van de

van Q
AQ

definitieve havenmond en wel zodanig, dat Q
breedte van de havenmond werd vergroot. Q

km

evenredig met de grotere
werd evenredig met het

toegenomen havenoppervlak vergroot.
Voor elke toestand is uitgegaan van de rivierdebieten in kmr. 10.
en van de uitwisselingsdebieten in de havenmond. De aan de randon van
de rivier en de zee in te stellen debieten werden hieruit afgeleid.
Toen overgegaan werd tot het nabootsen van een getij, zijn voor de vloedfase de randdebieten gecorrigeerd met het ledigings- en bergingsdebiet
van de in het model aanwezige oppervlakken. Voor de debieten aan de ranvoordat
om'
totaal door euperpositie werd bepaald. Deze correcties zijn in de eb-

den van de havenarmen betrof dit een vermindering van Q

fase van het getij niet toegepast daar de variaties van de waterspiegel
in deze fase gering zijn.
In de hierna volgende tabel (blz. ii) worden de voor de randen van
het model berekende debieten gegeven, geldend voor havenoppervlakken van
respectievelijk 1050 ha, 1500 ha en 2000 ha en voor toestanden met
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Tabelg Debieten in m 3/s voor havenoppervlakken van resp. 1050, 1500 en
2000 ha.
Eb

Vloed
Omschrijving
H.W

•

+1

+1

+5

+6

+5

8 75 6650

-6

5700 4900

5 2 405 200

Zeerand noord
Zeerand 1050 ha
b)
1500 ha
Zuid
2000 ha

5 1 3 0 49 80
112920 11025 9087 5505 7075 6335 5455 5096
5350 5180
10690 8596 4666 7075 6050 5233 5274

12920 10865 8855 5106 7075 6200
12920

Rand

750 uit

360

402

502

602

180

107

212

446

Cal. K.

ha

in

360

198

248

148

180

332

387

306

300 uit

360

419

175

265

403

in

360

455
295

180

ha

337
263

180

265

750 uit

360

416

654

180

107

347
446

ha

in

360

184

535
215

335
212

96

180

332

387

306

1250 uit

360

503

664

998

180

32

154

492

105

147

Rand
BeerKanaal

Noorder-i
haven

70 uit
ha

Waterstanden c)

in

331

130

122

155

168

63

4°
68

130

96

119

106

63

89

121

131

+109 +102

+89

-75

-75

-75

-75

+113

De tijdstippen zijn aangegeven in uren t.o.v. H.J. te Hoek van Holland
Indien de Noorderhaven aanwezig is worden de debieten iets gewijzigd.
De waterstanden zijn aangegeven in cm t.o.v. N.A.P.

alleen de definitieve havenmond in gebruik (TO t/m T16, T19, T23, T24).
De verdeling van het totale havenoppervlak over de beide takken, Calandkanaal en Beerkanaal, is in de tabel opgenomen. De debieten voor de
Noorderhaven zijn schattenderwijs uit de meting van 18 december 1964
afgeleid. Daarbij is rekening gehouden met de hogere bodemligging van
deNoorderhaven, terwijl aangenomen is dat de optredende dichtheidsverschillen een factor twee kleiner zijn.
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3.3. Onderzochte situaties
In de figuren 4 t/m 7 wordt een overzicht gegeven van de situaties
TO t/m T24. De resultaten van het onderzoek naar de toestanden T17 T18
T20 t/m T22 en T25 t/m T50 zullen in een later te verstrekken verslag
worden gegeven, liet op de figuren 4 t/m 7 gegeven overzicht betreft, behalve variaties in configuratie en grootte van de vermelde havenoppervlakken 9 ook de wijze van onderzoek met betrekking tot het al of niet
nabootsen van een getij. In verband met de eerder gemaakte opmerking
dat modelresultaten verkregen uit onderzoek met permanenties minder bevredigend waren, zullen in het navolgende slechts die toestanden worden
besproken welke met een nagebootst getij zijn onderzocht. In vele gevallen zijn, in verband met het groot aantal benodigde personen tijdens een
'getij"-proef, eerst toestanden met permanenties onderzocht, waarna al
of niet werd overgegaan tot nader onderzoek met varierende waterstanden
en afvoeren. Op deze wijze werd bepaald in welke richting het onderzoek
zich diende te bewegen.
In de op figuur 8 gegeven tabel wordt nogmaals een overzicht gegeven van de in dit verslag opgenomen toestanden en de daarbij behorende
oonfiguraties. In de rechter kolommen wordt hierbij vermeld met welke
drijverlengten en ingestelde dichtheidsverschillen de proeven zijn verricht. Variatie in drijverlengte is toegepast om inzicht te verkrijgen
in de mate van hinder, die schepen met verschillende diepgang door de
dwarsstroming ondervinden. Opgemerkt zij hierbij dat de dikte van de
bovenlaag in het prototype ca. 7 m bedraagt, zodat schepen met een
diepgang van 5 m de eventueel gunstige invloed van de onderlaag, die
schepen met een diepgang van 10 m wel ondervinden, niet ondergaan.
Variatie van dichtheidsverschillen is toegepast om na te gaan welke
eventuele veranderingen hierdoor in het stroombeeld zouden optreden.
De ingestelde uitwisselingsdebieten zijn hierbij niet veranderd. De
dichtheidsverschillen in het model kunnen (bij toepassing van water)
gelijk zijn aan die in het prototype (zie 2.2). Uit de tabel op figuur
8 blijkt dat de meeste vloedproeven met een AQ = 5 kg/m 3 en de meeste
ebproeven met een

= 7 kg/m- zijn verricht. De keuze hiervan berust

op de gevonden waarden uit de verschillende metingen in het prototype,
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en de ijking van het model door middel van vergelijkingen van in prototype en model waargenomen stroomiDeelden ter plaatse van de tijdelijke
mond.

4. Resultaten modolonderzoek
4.1, Algemeen
Op de figuren 10 t/in 46 en 48 t/in 67 worden de resultaten weergegeven van de op figuur 8 genoemde proeven.
Als parameter voor de dwarskracht is de term v 2 sin 2

toegepast.

Hierin is v de in het model waargenomen en voor het prototype omgerekende snelheid in /s van de drijver, en

de hoek in graden tussen een

drijverbaan en een vaarlijn. Op de firen komt 1 cm van v 2 sin 2o overeen met 0,05 xn/s 2 . Aan de absolute waarde van de dwarskracht kan niet
te veel waarde worden gehecht, mede doordat noch uit literatuur, noch

uit onderzoekingen voldoende gegevens beschikbaar zijn om een duidelijk
verband te leggen tussen dwarsstroom en de mate van hinder die schepen
daardoor ondervinden. Men bedenke bovendien dat afwijkingen van deze
schepen in plaats en koers van de op de figuren gegeven vaarlijnen tot
andere waarden van v 2 sin2 c: zullen leiden. In dit verslag zal daarom
slechts worden ingegaan op kwalitatieve vergelijkingen van de onderzochte toestanden.
Van de verschillende toestanden wordt,behalve het verloop van de
waarde v 2 sin 2 K langs een vaarlijn, ook het stroombeeld aangegeven.
uur en H.W. +1 uur en voor
Voor de vloedfase op de tijdstippen H.W.
de ebfase op de tijdstippen H.W. +5 uur en H.H. _57 uur. De gegeven
uitkomsten zijn het resultaat van minstens twee meetseries. Hiermee is
onder andere beoogd de invloed van de niet permanente ligging van de
grenslaag op de grootte van de drijversnelheid zo goed mogelijk te
nivelleren.
Ter vergelijking met de resultaten van de onderzochte toestanden
zijn op de figuren 9 en 47 stroombeelden gegeven, zoals die in T20 op
de tijdstippen van respectievelijk H.W. +1 uur en H.J. _5 uur zijn
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waargenomen. T20 betreft een toestand van de tijdelijke havenmond,waarbij het stroombeeld in het model goede overeenkomst vertoonde met die
in het prototype. Bovendien komt T20 ongeveer overeen met T26 van het
onderzoek M 6131), zowel wat configuratie van de tijdelijke havenmond
als oppervlak van het achterliggende havenbekken betreft.
De in de vloedfase optredende verschillen tussen het stroombeeld
van T26 (M 813) en het stroombeeld van T20 (lvi 849), kunnen voor een
2)
deel het gevolg zijn van andere debieten
Mogelijk speelt ook een
rol dat T20 onder getij-omstandigheden werd onderzocht, terwijl M 813
als permanentiemodel werd bedreven, zodat de invloed van de traagheid
er niet aanwezig was. De optredende pieken van v 2 sin& in T26 van
lvi 813 worden veroorzaakt doordat een deel van de stroom uit de haven

aan de noordoever van de Rotterdamse Waterweg al in de richting van de
zee stroomt. Dit moment van omslaan van de havenstroom uit de vloedrichting in de ebrichting, wat uit prototypemetingen slechts van korte
duur blijkt te zijn (zie o.a. drijvermetingen van 29 juni tot 2 juli
1965), wordt in T20 op het tijdstip van 1 uur na H.W. nog niet bereikt.
De optredende verschillen worden overigens ook veroorzaakt door de vorm
van de uitmonding van de Europoorthavens, waarvan de oevers

in T26 van

lvi 813 de havenstroom een betere geleiding kunnen geven dan die in T20

van lvi 849.
Voor do ebfase komt het stroombeeld uit T20 (figuur 47) goed overeen met dat van T26 uit M 813 (zie figuur 22 van de eerder vermelde
nota). De verschillen laten zich uit de randvoorwaarden verklaren
Opgemerkt wordt nog dat bij M 813 in de parameter v 2 sinc< maar bij het
2
onderhavige onderzoek de parameter v 2 sin oX, werd toegepast.
In het navolgende worden de verschillende toestanden tijdens het

Zie

Figuur 7 van de Nota betreffende modelonderzoek ten behoeve van
de tijdelijke mond van de Europoorthavens (lvi 813), januari 1965.

i

813, T26

lvi 8 499 T20:
lvi 813, T26

M 948, T20

Q ri v.
Q nv.
nv.
Q nv.

=

2000 m3/s,

=

2170 m3/s,

haven uit =

=

1660 m3/3,

=

4200 m3/s,

uit = 0
, Qhaven in
haven
haven uit = 664 m3/s, Qhaven in

haven

uit = 1290 m3 /s,
965 m 3/s,

Q haven in
Q haven in

=

0.

=

35 m3 /s.

=

660 m3/s.

=

496 n/s.
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vloedgedeelte (paragraaf 4.2) en tijdens het ebgedeelte van het getij
(paragraaf 4.3) met elkaar vergeleken.

4,2. Toestanden tijdens vloedfase
4,2,1. Het uitspringende bestaande Noorderhoofd en de havendebieten van
de Noorderhaven hebben in de toestand TO (figuren 10 t/m 13) tot gevolg
dat de hoofdstroom op de rivier 9 die zich oorspronkelijk langs de nOOTdelijke oever bevindt 9 in zuidelijke richting wordt uitgeworpen. Dit
effect wordt versterkt doordat het loslaatpunt van de hoofdstroom, waarvan de plaats niet stabiel is, zich binnen de mond van de Noorderhaven
bevindt. Bij een drijverlengte van 5 m blijken op het tijdstip H.W.
uur, waarop de snelheden op de rivier nog groot zijn, grote dwarskrachten te kunnen ontstaan (figuur 10), Het gevolg hiervan zal zijn
dat de nuttige breedte van de rivier 9 waarop het bestaande Noorderhoofd
in het prototype reeds een visueel versmallende invloed blijkt te hebben,
nog eens extra verkleind wordt. De uit de mond van de Èuropoorthavens
trekkende bovenstroorn maakt gebruik van een grote neer, die zich tot
aan de westelijke begrenzing van de gecombineerde havenmond uitstrekt.
I)e waarden van v 2 sin 2

zijn voor lijn a bij H..ï.

uur (figuur

10) in dezelfde orde van grootte als voor de zuidelijke vaarlijn tegenover de tijdelijke toegang tot i3uropoort (figuur 9). Aan de eerder vernelde lijnen a, b, o en d is lijn e toegevoegd om een indruk te krijgen
van de dwarskracht die schepen voor de Noorderhaven ondervinden. Die is
voor H.\J.uur in grootte en gradient veel ongunstiger dan in lijn a.
De lijnen b en c geven bij H.J.

uur veel kleinere, maar bij H.XJ.

uur (figuur ii) ongeveer even grote amplitudes. Deze zijn echter in
grootte en gradient ongunstiger dan de optredende dwarskrachten in de
noordelijke vaarlijn tegenover de tijdelijke havenmond (figuur 9).
Bij een drijverlengte van 10 in zijn de optredende dwarskrachten
veel gunstiger (figuren 12 en 13) doordat de onderlaag een corrigerende
invloed uitoefent. In Iet stroombeeld is de westelijke begrenzing van
de neer iets naar het oosten verschoven. De optredende dwarekrachten
in de gecombineerde mond zijn voor beide drijverlengten, zowel voor
H.U.

4 uur als voor H.J,

+4

uur,gunstig.
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4.2.2. Uit de toestand T (figuren 14 en 15) blijkt welke grote verbe-

teringen er bij vloed ontstaan als de noordoever van de \Jaterweg zo
glad mogelijk wordt uitgevoerd. Het waargenomen beeld kan vrijwel als
ideaal worden gekarakteriseerd. Verlengingen van de scheidingsdam, zoals in het algemeen overzicht op figuur /is aangegeven, lijken hier
dan ook overbodig.
4.2.3. Toestand T6 (figuren 16 t/m 20) is onderzocht zonder het uit-

springende bestaande Noorderhoofd. Vergeleken met TO treden er duidelijke verbeteringen op. De richting van de hoofdstroom wordt echter
nog nadelig beinvloed door het loslaatpunt binnen de mond van de Noorderhaven. De lijnen a en b (figuren 16 en 17) geven waarden voor
v 2 sin 2c die groter zijn dan die, welke bij de noordelijke vaarlijn
tegenover de tijdelijke mond (figuur 9) zijn waargenomen, zowel in
amplitude als in gradient. Opmerkelijk zijn ook de veel kleinere dwarskrachten in lijn e. Op de figuren 18 en 19 wordt het resultaat gegeven
indien in plaats van AQ = 5 kg/m 3 , / Q = 7 kg/m3 is ingesteld (zonder
achter de debieten te wijzigen). De stroom uit de Europoorthavens heeft
nu de neiging veel meer in noordwestelijke richting te gaan. De optredende dwarskrachten zijn in vergelijking met het stroombeeld bij
= 5 kg/m3 (figuren 16 en 17) groter, evenals de gradienten. Ook hier

is tengevolge van het afnemend rivierdebiet het beeld bij H,\f. +4 uur

4

uur.
nstiger dan bij H.W.
Toepassing van een drijverlengte van 10 m (figuur 20) geeft op het
uur, te zien dat diepe schepen
4
in. T6 veel minder last zullen hebben van de dwarsstroom dan de minder

tot nog toe ongunstige tijdstip, H.W.
diep stekende schepen.

4,24. ToeatandT7 (figuren 21 t/m 24) verschilt met T6 doordat de

scheidingsdam tussen het Calandkanaal en de Uaterweg 400 m is verlengd.
1-liermee werd beoogd aan de ledigingsatroom van de Europoorthavens een
neer westelijke richting te geven. De invloed hierop is echter gering.
el ontstaat er aan de kop van de verlengde scheidingsdam min of meer
opstuwing, waardoor de richting van de dwarsstroom een kleinere hoek
met de lijnen a, b en c maakt dan in T6 (figuur 16). Hierdoor is het
te verklaren dat de optredende dwarskrachten ter hoogte van het
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uur wat gunstiger verlopen dan in T6.
4
uur zijn de verschillen minder duidelijk en

bestaande Noorderhoofd op Iï..
Voor het tijdstip H,N,

+4

is voor lijn a de dwarskracht in T7 zelfs wat groter.
Net een drijverlengte van 10

in

blijken de optredende dwarskrachten

minder te zijn dan met een drijverlengte van 5

in

(vergelijk figuren 23

en 24 met 21 en 22).
42.5. In toestand T (figuren 25 en 26) is de ingang van de Joorderhaven 400 m in de richting van de zee verplaatst. De scheidingsdam is
niet verlengd. Vergeleken met T6 (figuren 16 en 17) blijkt de neer in
de gecombineerde havenmond iets in vorm te zijn gewijzigd. Voor H.J.
uur worden in de lijnen a en e bij T9 iets grotere dwarskrachten ge4
vonden dan bij
(vergelijk figuur 16 met figuur 25). De dwarskracht
T6

voor lijn b is in T9 op dit tijdstip echter kleiner dan in T6 9 maar
voor het tijdstip H.W. +4 uur geldt het omgekeerde (figuren 17 en 26).
De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het enigszins instabiele karakter van de stroming 9 doordat het loslaatpunt langs de westelijke
oever van de mond van de Noorderhaven in plaats varieert. De dwarskracht in lijn a is op het tijdstip ff ,,
J
uur (figuur 25) minder dan

4

in de zuidelijke vaarlijn tegenover de tijdelijke havenmond (figuur 9).
4.2.6. In verband met het ongunstige effect van het reeds eerder vermelde loslaatpunt in de mond van de Noorderhaven is in toestand T12
(figuren 27 en 28) het stroombeeld onderzocht met een knik in de over-gang van de westelijke oever van de Noorderhaven naar de noordoever
van de gecombineerde havenmond. iDe bedoeling hiervan is op die plaats
een gefixeerd loslaatpunt te credren. Vergeleken met T6 (vergelijk
figuur 27 met figuur 16) blijken de dwarskrachten op de Naterweg
(lijnen a 9 b en c) voor een drijverlengte van 5

in

op het tijdstip

uur weinig in grootte te veranderen. Opvallend is dat vor 2
4
lijn e op dit tijdstip in T12 (figuur 27) de optredende waarde v sin c
veel groter is dan in T6 (figuur 16) 9 T7 (figuur 21) en T9 (figuur 25) 9
zowel in amplitude als in gradient, maar daarentegen vrij goed overeenkomt met het verloop in TO (figuur 10), Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door plaatselijke snelheidsverhogingen. In P12 kan eventueel
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vernauwing van het profiel ter plaatse van het gefixeerde loslaatpunt
ook van invloed zijn.
Uit de figuren 29 en. 30 kan worden afgeleid dat ook in T12 diepstekende schepen weinig hinder zullen ondervinden van dwarsstromingen.
4.2.7. De toestand T13 (figuren 51 en 32) komt in configuratie geheel
overeen met T6. Het totale havenoppervlak bedraagt in T15 echter 2000 ha
(Calandkanaal 750 ha, Beerkanaal 1250 ha), In het algemeen verschilt het
uur zijn
beeld weinig van T6 (figuren 16 en 17). Op het tijdstip 11.1,
de krachten voor T15 in lijn e groter 9 in lijn a ongeveer gelijk en in
1
lijn b kleiner dan. in TE, terwijl op het tijdstip H.W. +1 uur de dwarskrachten in alle lijnen van dezelfde orde van grootte zijn.
Vergelijken we T13 op H.W.

uur (figuur 31) met T20 op H.W.

uur (figuur 9), dan blijkt dat de optredende dwarskracht in lijn a gun..
stiger verloopt dan in de zuidelijke vaarlijn tegenover de tijdelijke
havenmond. De dwarskrachten in lijn e zijn even groot als bij T12 (zie
onder 4.2.6). Op het tijdstip H.W. +1 uur (figuur 52) hebben de dwarskrachten in de lijnen a, b en c een amplitude, waarvan de grootte tussen
de waargenomen waarden voor de dwai'skrachten in de noordelijke en de
zuidelijke vaarlijn van T20 in ligt.
Uit de figuren 33 en 34 blijkt dat proeven met diepe drijvers gunstiger resultaten geven, die vrij goed overeenkomen niet de resultaten
uit TO (figuren 12 en 13).
4,2,8. Met de toestand f214 (figuren 55 en 36) is getracht door toepassing van een ei-vormige mond van de Noorderhaven in de vaarlijnen a en
b minder dwarsstromingen te verkrijgen dan in andere situaties met een
Hoorderhaven werden gevonden. Ook nu blijkt eohter dat het stroombeeld
zeer gevoelig is voor discontinuiteiten aan de noordelijke oever van de
gecombineerde havenmond (vergelijk T5, figuren 14 en 15). De optredende
uur als voor HM:J, +1
dwarskrachten in lijn a zijn zowel voor H.W.
uur kleiner dan in T12 (figuren 27 en 28). Ook de gradienten zijn voor
deze lijn in T14 wat gunstiger dan in T12. De dwarskrachten bij H.W.
uur in de lijnen a en b zijn gunstiger dan in T20 (figuur

9).
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4,2.9. In T15enT16 (figuren 37 t/in 40) is nagegaan hoe stroombeeld en
dwarskrachten zullen zijn bij afwezigheid van een Noorderhaven. Uit de
vorige situaties is gebleken dat een Noorderhaven, ook bij een zo "glad"
mogelijke verlopende oever 9 in lijn a op tijdstippen met een vrij hoge
vloedtoevoer (H,w,

4

uur) toch nog tot dwarskrachten van enige omvang

aanleiding kan geven. Bovendien zal door het projecteren van een Noorderhaven tegenover de toegang tot huropoort uit verkeerskundig oogpunt de
situatie niet eenvoudiger worden.
In toestand T15 (figuren 37 en 38) is het trace' van het verlengde
Noorderhoofd bij de aansluiting in het oosten om de plaatselijke bodemverdiepingen heengeleid. Hierdoor ontstaat er een kom waarin zich een
neer vormt. Tezamen met het onstabiele karakter van de vulling en lediging van deze kom (het oude Noorderhoofd werkt hier stroomscheppend)
geeft dit aanleiding tot het extra omdrukken van de hoofdstroom. De
plaatsen waar de dwarskrachten maximaal zijn liggen, zowel bij H.N.

4

uur als bij H.W. +4 uur 9 in vergelijking met de situaties met een Noorderhaven iets naar het westen. De maximale waarde in lijn a op het tijd-

4

uur (figuur 37) is wat gunstiger dan de overeenkomstige
stip H.W.
waarde bij TO (figuur 10). Het strombeeld in de gecombineerde havenmond ondergaat vergeleken bij de vorige toestanden geen belangrijke
rijzigingen. Ook hier ligt de westelijke begrenzing van de neer bij

uur verder naar zee dan bij H.W. +4 uur, Orote dwarsstromin4
gen ontstaan hierdoor echter niet.
Toestand T16 (figuren 39 en 40), waarbij de aansluiting van het
nieuwe Noorderhoofd ligt in het verlengde van het Oostelijke deel van
uur in lijn a enige ver4
mindering van de dwarskracht vergeleken bij T15 (vergelijk figuur
het bestaande Noorderhoofd, geeft op H.W.

39

en 37). Op hetzelfde tijdstip zijn de waarden in lijn b bijna tot
nul gereduceerd. Voor H.W. +1- uur geeft lijn b echter een toeneming
2 (vergelijk fien lijn a een afneming te zien van de waarden 2vsin:

guren 40 en 38). Lnerzijds wordt dit veroorzaakt voor een veel kleinere
stroomsnelheid van de hoofdstroom, anderzijds krijgt juist tengevolge
van deze kleinere strooinsnelheid de noord-zuid gerichte component van
de neer betere gelegenheid zich te ontwikkelen. In vergelijking met de
situatie van T20 (figuur 9) zijn de dwarskrachten, met uitzondering van
uur, in T16 even groot of kleiner,
die in lijn a op H.P.

4
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4,2,10. De vormgeving van Tlg (figuren 41 en 42) is gelijk aan die in
T15 (figuren 37 en. 38). Het verschil met T15 ligt in het havenoppervlak
van het Beerkanaal 9 dat van 750 ha tot 300 ha is gereduceerd. Opmerkelijk zijn de veranderingen in het stroombeeld op het tijdstip H..f.

-4

uur (vergelijk figuur 37 met figuur 41). Bij de kop van de scheidingsdam is de stromingsrichting voor de lijnen b en c in T19 tegengesteld
aan die in T15. De oorzaak hiervan zijn het onstabiele karakter van het
vul- en ledigingsmechanisme van de kom bij de kop van het bestaande
Noorderhoofd, en de met de kleinere uitwisselingsdebieten samenhangende verminderde traagheid van het uit de mond van de Luropoorthavens
stromende oppervlakte-water (zie ook T23, par. 4.2.11). De met het
veranderde stroombeeld gepaard gaande dwarskrachten in T19 zijn evenwel relatief gering.
Voor het tijdstip H.W. +1- uur is de neer in de gecombineerde mond
in T19 langer dan in T15 (zie figuren 38 en 42). De stroombanen in langsrichting lopen in T19 evenwijdiger aan de lijnen a, b en c dan in T15
werd waargenomen. Hierdoor zijn de optredende dwarskrachten in T19 doorgaans geringer.
4.2.11. Bij de toestanden P23 en P24 is de invloed van een kortere
scheidingsdam nagegaan. In P23 bedraagt de verkorting 700 m, in T24 is
dit 1400 m. Hierbij is aangenomen dat de in het prototype bestaande verondieping ter plaatse van de te bouwen scheidingsdam onaangetast blijft.
-5 m,
aan de oostzijde ca. N.A.2. -3 m in P23 en N.A.P. -0,50 m in T24. Door-

De diepte aan de westzijde van de verondieping bedraagt ca. .LT.A.D.

dat in beide gevallen dit niveau vermoedelijk boven de grenslaag zal
liggen, is aangenomen dci Q

(zie 3.2) niet zal toenemen.

Evenals in T19 blijkt in P23 (vergelijk figuur 43 met figuur 41)
uur een gedeelte van de komledigingsstroom uit de havenmond,
-4
voor de kop van de scheidingsdam langs, de rivier in te trekken. Dit

op H,E.

geeft geen aanleiding tot het ontstaan van grote dwarskrachten. De waarden in lijn a zijn in verhouding tot P15 (figuur 37) aanzienlijk verminderd. De gestippelde stroombanen zijn in verband met de geringe diepte
met oppervlaktedrijvers (kralen) bepaald. De hoofdrichiing van de stroom
uit de havenmond blijft westelijk. In de gecombineerde mond heeft de neer
op het tijdstip H,\f,

uur een rondere vorm gekregen, waardoor het niet
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onaannemelijk is dat de optredende dwarskrachten aan de zeezijde van
lijn t zijn toegenomen. De maximale amplitude bedraagt ongeveer de
helft van de in T20 gevonden waarde in de zuidelijke vaarlijn (figuur
9)0

Ook de gradient is gunstiger.
1
Op het tijdstip H.W. +1 uur (figuur 44) gaat een gedeelte van de

hoofdstroom op de rivier terug in het gebied boven de verondieping voor
de kop van de scheidingsdam. De stroniingsrichting is daar dan tegenge-.
steld aan die op H.W.

uur (figuur 43). De komlediging van de haven

is groter, terwijl het vloeddebiet is afgenomen. Door de richting van
de stroom kan daardoor de dwarskracht ter hoogte van het bestaande
Noorderhoofd in lijn a, vergeleken tij H.W.

uur, zijn toegenomen;

in lijn c zullen echter geen grote dwarsotromingen ontstaan. Hoewel
een gedeelte van de komlodiging de neiging heeft om eerder over te
steken, blijft de hoofdstroom toch zeewaarts gericht. Van de neer in
uur (figuur 43)
het midden van de gecombineerde havenmond op H.!.
is nog een kleine rest aan de noordzijde aanwezig.
Vergelijken we T23 (H.VJ. +1 uur, figuur 44) met T15 en T19 (figuren 38 en 42), dan treden analoge verschillen op als genoemd voor het
1
uur.
tijdstip E.W.
Het stroombeeld op H.U.

uur voor T24 (figuur 45) is in grote

lijnen gelijk aan T23 (figuur 43), Opmerkelijk is echter de verandering
die op het ondiepe gedeelte ter plaatse van de scheidingsdam is opgetreden. De daar waargenomen stroombanen (van oppervlaktedrijvers) maken
deel uit van een oostelijke neer in de gecombineerde havenmond. De optredende dwarskrachten, in de lijnen a, b en c ongeveer ter hoogte van
kmr. 1033, zijn veel groter dan bij T23. De maximale waarde in lijn t
bedraagt ongeveer 60% van het maximum in de zuidelijke vaarlijn van
T20 (figuur 9). De optredende waarden voor v 2 sinó< in lijn a, bij
het toekomstige Noorderhoofd, kunnen voor een deel toegeschreven worden aan de uit zee binnentrekkende vloedstroom.
Op het tijdstip H.W. +1 1 uur (figuur 46) is de neer bij Icnr. 1033
in oostelijke richting verschoven. De komlediging is groter dan op
H.W. -i- uur; de optredende dwarskrachten zijn echter voor de lijnen a,
t en c ter hoogte van kmr. 1033 kleiner dan op H.W. -- uur (figuur 45).
In het westelijke gebied geeft lijn a kleinere waarden, wat overeenstemt
met het afgenomen vloeddetiet. Lijn t geeft dear iets grotere waarden.
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Vergelijken we de stroombeelden uit T23 en T24 (figuren 43 t/m 46)
met de stroombeelden van voorafgaande situaties, dan valt het op dat
bij een ingekorte dam in het westelijke gedeelte van de gecombineerde
mond dwarsstromingen optreden die eerder vrijwel te verwaarlozen waren.

4.3. Toestanden tijdens eb
4.3,1. Doordat in het zeegedeelte van het model geen ebstroom kon worden
ingesteld was het zeer moeilijk om, vooral in het westelijk deel van de
gecombineerde mond, een goed stroombeeld in te stellen. Dit werd echter
benaderd door vanaf de kop van het toekomstige Noorderhoofd een stenen
rand te leggen volgens de gemiddelde stroombaan uit de periode tussen
uur als waargenomen in het getijmodel N 573
(T37). Desondanks kan er langs die rand en langs de toekomstige Noorderdam een neer (gestippelde lijn in figuur 48 e.v.) ontstaan, onstabiel

H.W,

uur en H.W.

van karakter 2 waardoor de hoofdstroom uit de rivier extra in zuidelijke
richting wordt omgedrukt. De daarmee gepaard gaande grotere waarden voor
v 2 sin2 ad

kunnen daardoor een te ongunstig beeld geven. Aan de gegeven

waarden voor de dwarskrachten, zeewaarts van kan'.

1034, kan daarom niet

te veel betekenis worden gehecht.

48 en

In de toestandT5 treden bij een drijverlengte van 5 m (figuren
9 ) in het oostelijk gedeelte van de gecombineerde havenmond

dwarskrachten op die, ook wat gradient betreft, in orde van grootte
overeenkomen met de gevonden waarden in de noordelijke vaarlijn van
T20 (figuur 47). De pieken in het westelijk gedeelte worden voor een
deel veroorzaakt door de aanwezigheid van een neer aan de noordoever
(zie 4.3.1). Bij H.W. --5 uur (figuur 49) kan de hoofdstroom iets meer
ombuigen als gevolg van het kleinere rivierdebiet en de grotere uitwisselingsdebieten in de havenmond. De waarden v 2 sin 2o(

in lijn d kunnen

daardoor groter worden dan die op het tijdstip H.W. ±5 uur, en het
punt met maximale waarde van de dwarskracht is iets in oostelijke
richting verschoven. Een analoog verschijnsel is waar te nemen voor
de proeven met een drijverlengte van 10 m (figuren 50 en 51). In het
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oostelijk gedeelte zijn de daar gevonden waarden voor v 2 sin2o iets
kleiner dan bij toepassing van een drijverlengte van 5 m werd gevonden.

4.3.3. De aanwezigheid van een Noorderhaven heeft in T6 (figuren 52 t/rn
55) geen grote invloed. Zowel het stroombeeld als de gevonden waarden
voor v 2 sin
wijken niet veel af van die in T5. Bij de ingang van de
Noorderhaven heeft de ebstroom de neiging iets naar het noorden af te
buigen. De dwarskrachten in lijn a verschillen echter niet veel met die

in T5. Zowel bij een drijverlengte van 5 m (figuren 52 en 53) als bij
een drijverlengte van 10 re (figuren 54 en 55) is duidelijk te zien dat
2 . 2
..
het punt waar v sin
maximaal s,
i op het tijdstip H.W. -5 1 oostelijker ligt dan op het tijdstip H,/. +5- uur.
4,3.4. De toestand T14 geeft op H.'. ±5 uur (figuur 56) voor lijn c
ter hoogte van de toegang tot de Duropoorthavens relatief grote dwarskrachten te zien. Deze worden veroorzaakt door grotere stroomsnelheden.
Ze 1nnen het gevolg zijn van variaties in de ligging van de grenslaag
(zie 4.1). De maximale waarden zijn ca. 4
hoger dan die in de zuidelijke vaarlijn in T20 (figuur 47). :vena1s bij T6 wordt de stromingsrichting voor de mond van de Noorderhaven iets in noordelijke richting
omgebogen. In het oostelijk gedeelte van de gecombineerde mond blijven
de dwarskrachten in grootte en gradient 9 zoals in de vorige toestanden,
relatief klein (zie ook figuur 57).
Het stroombeeld in T15 (figuren 58 en 59) laat duidelijk het
effect zien van het uitspringende bestaande Noorderhoofd, en de invloed van de komvormige aansluiting van het toekomstige Noorderhoofd.
De weergegeven waarden v 2 sin2c
heden (vergelijk T16

zijn iets groter door de hogere snel-

figuren 60 t/m 63). Grotere waarden dan in T16

(b.v. figuur 62) lijken daardoor aannemelijk. In toestanden met een
rechte noordoever, al of niet onderbroken door de toegang tot de Noorderhaven, worden doorgaans voor de ebfase in de lijnen a, b en c ter
hoogte van het bestaande Noorderhoofd kleinere dwarskrachten gevonden.
Vergeleken met TO in de vloedfase (figuren 10 en ii) zijn de gevonden
waarden in T15 bij kmr. 1033 echter veel gunstiger zowel in amplitude
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als in gradient. In T20 (fi guur 47) is de maximale amplitude ca. 50%
groter dan die bij kmr,

1033 in P15,

4.3.6. Toestand P16 (figuren 60 en 61) geeft een veel gunstiger beeld

dan T15. In het oostelijke gebied van de gecombineerde havenmond treden
voor de scheepvaart nauwelijks hinderlijke stromingen op. Op H.W.
uur (figuur 60) is er enige overeenkomst met P5 (figuur 48) in het verloop van de waarden v 2 sin. Op H.W. _5 uur is in lijn a de invloed
van de kop van het Noorderhoofd merkbaar. Zoals onder 4.3,1. werd vermeld worden de pieken in het westelijk deel van de gecombineerde haven-.
mond beinv1oed door de neer aan de noordoever.
Op de figuren 62 en 63 zijn de resultaten weergegeven van P16, waar5 kg/m 3 in plaats van
7 kg/m3 ) is gewerkt. De dwarskrachten in het westen zijn hierbij
wat kleiner. Grote verschillen treden verder niet op,

in met een afwijkend dichtheidsverschil (o

4.3.7. In de toestanden 023 en 024 (Diguren 64 t/na

67)

met een totaal

havenoppervlak van 1050 ha (Calandkanaal 750 ha Beerkanaal 300 ha), is
de invloed nagegaan van de verkorting van de scheidingsdam (zie ook
4.2.11). Het blijkt dat de komvullende stroom weinig gebruik maakt van
de ruimte boven de verondieping. Grote dwarskrachten treden er dan ook
niet op. Ze komen in amplitude en gradient in orde van grootte overeen
met de waarden in de beide vaarlijnen op de 1,Taterweg in T20 (figuur

47).
De neer langs de noordelijke oever in het westelijk gebied bleek

in het model nauwelijks meer aanwezig te zijn. De hoofdstroom op de
rivier is daardoor in de westelijke helft van de mond vrijwel evenwijdig aan de vaarlijnen.

5. Samenvatting

In de beschouwde vloedPase (H.f, tot H,D, ±1 uur) houdt de hoofd
stroom uit zee de noordelijke oever van de gecombineerde havenmond aan.
Bij grote vloeddebieten zullen daardoor verstoringen aan deze oever aanleiding kunnen geven tot hinderlijke dwarsstromingen. Duidelijke
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aanwijzingen hiervoor zijn de toestanden met Noorderhaven en/of uitspringend (bestaand) Noorderhoofd..
In alle gevallen maakt de komlediging uit de Europoorthavens gebruik
van een neer in het zuidelijke deel van de gecombineerde havenmond. De
richting van de uitstroming heeft op H.!, + 4 uur een grotere noordelijuur. Dit is eveneens het geval indien een
4
groter dichtheidsverschil wordt toegepast en indien de scheidingsdam

ke component dan op II.D.

wordt verkort. In het laatste geval is de neer iets korter van vorm en
worden de dwarsstromingen in het westelijk gedeelte, die anders weinig
van invloed lijken te zijngroter.
Als ideale toestand uit de vloedfase moet T5 (een ononderbroken
rechte noordoever) worden genoemd. T16 geeft in lijn a bij het Noorderhoofd hinderlijke dwarsstromingen te zien. In de lijnen b en c zijn
deze echter al veel kleiner. T12 (gefixeerd loslaatpunt) en T14 (eivormige haveningang) hebben op H.J.

4 uur in lijn a nog grote pieken

in de dwarskracht. Den Noorderhaven tegenover de ingang van de Duro-

poorthavens lijkt verder uit nautisch oogpunt evenmin aantrekkelijk.
uur tot R.W. -4 uur) lijkt voor de onder+4
zochte toestanden minder bezwaren op te leveren dan de vloedfase. In
De ebfase

(H.\f.

het algemeen zijn de dwarskrachten in amplitude en gradient kleiner
dan in de vloedfase. Ook hier geeft T5, met een zo strak mogelijke
noordoever,de beste voorwaarden voor dwarskrachten nabij de toegang
tot de Europoorthavens. Verkorting van de scheidingsdam heeft geen
grote dwarsstromingen op do Taterweg tot gevolg.
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