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Dr. J.J. DronkerB. gerekening_~~tijbew~

ging in de MoeBi-delt8~

1938. 20 blz. 1 tek.

De .loesi met h'!ar zijrivieren beneden Pa
lembang iB een deltagebied, waarin getijbewe
ging optreedt. Ir. ~'.A. \1. ~'eyneken van de In
dische Waterstalit verzocht tijdens zijn verlof
hier te lande een not'! over de gevolgen van
een eventuele afsluiting van de delatdjaran
of de 0ep'lng, terwijl eveneens de afsluiting
van de <J. Seèoe "ara, de S. i30rang en de geul
langs P. Pajoeng overwogen zou kunnen worden.
,{elke invloed zou voorts een d00rsteek van de
A. Telang na'lr de A. Banjoeasin hebben? (Ir.
K. Pomes, die o~streeks 1937 bij de Studie
dienst werkzaam was,vertrok voor rekening van
de Batalifse Petroleum !Iij. naqr Palembanp; om
dit deltagebied en speciaal de viargeul van
?alembang naar zee, te onderzoeken. ~en rap
port oetreff'ende de metio.,en en conclusies van
Ir. Pomes werd aan de B.P.M. te 's-Gravenhage
ingezonden.)

De verticale getijbeweging is behoorlijk
bekend uit de registraties van een drietal
pei lschalen. Het zou wensel i jk zi jn er nog 10
bij te plaatsen. Het verticaal getij is zeer
samengesteld, meest enkeld~ags. Sen giertij
heeft vaak 2! à 3 m verval, een doodtij + 1 m.
De eb snelheid is gemeenlijk lm/sec., de vloed
snelheid 0.60 mlsec. ')e lnetste is nog bij Pa
lembang merkbaar. Soms heeft men bij ?alembang
twee getijden daags , doch zulks bij uitzon
dering. De stad ligt 90km van de mond. Alleen
de tloesi is bevaaroaar vOOr zeeschepen. De
voortplantingssnelheid van de getijgolf op
èeze rivier is ongeveer 22 k~min. ( Waterweg
16 km/min.).

Het is moeilijk een getijberekening op te
zetten zolang niet de profielen bekend zijn en
niet meer gegevens van het verticale getij op
verschillende plaatsen van de delta. De af
voeren zouden met oehulp van drie nauwkeurige
peilschalen bepaald kunnen worden.

Gevr>;"lg,l \Vorden dus meer gegevens alvorens
men de berekening knn opzetten. Vast staat,
d~t de problemen in ~ezen niet verschillen met
die van hier te lande.
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