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De zandbeweging
1952. ~O blz.

in het Getijrrebied.
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Deze nota is te beschouwen als een poging om de theorie
der zandbeweging geschikt te maken voor getijgebieden met zand
bodems. Na de inleiding wordt een overzicht gegeven van de ge
bruikte formules voor de zandbeweGing in stationnaire stromen.
Uit enige berekeningen vnn het zandtransport in de Oosterschelde
blijkt dat zowel de tendens als de kwantiteit in overeenstemming
is met de "erke) ijkhoid: beoosten Zierikzee-Noord Bevoland cn ten
Zuiden van het Zijpe verdiept de Oosterschcldc jaarlijks met 4 à 5
mln m~; langs Zuid- en Noord Beveland trekt een resulterende zand
stroom "cstwaarts cn langs Duiveland via het Keeten-Zijpe eon
kleinere zandstroom noordwaarts.

Een detailonderzoek naar de overeenÁo~st tussen de znnd
gehalteverdelingen in de Oosterschelde met de theoretis0he voor
stationnaire stromen geldende verdel ingen Gaf eon behoorlijk resul-
taat.

Ook is het r.logo1 ijk I~cbloy.er. ec: ·le i'or::ml"" voor stationnaire
otromen tcepasselijk te naken vaor &obi010n ~et Jichtheidsver
schillen (wanneer niet uitzonderlijk Groet). Dit resultaat is
bereik t door aan de cOY's t~r. te van 'Ion K':'::-:;:in ect: corl'ec tiefac tor
toe te VOOf.CJIl w~~~rJooT d(~ Yf"r in.lerd.f· _,J ..... t.1:1,~ntir to,~ uitdrukking
;/ ord. t GebraC~l t .

';:e n.oJC'~'ll forrJt.:l(;,J VOOl' ,],. ~:·'l r he'".; r'Jc:io;~~ ~;C,! 1 ~ ~ o~c voor
.. v .... L.':'C!~l;.:. .... r(: ..,j tl'"cr.en ui t~ ..J.~1.r...1(: \' 1. C U"" 'liJ. ,f·i\'- tl'l~orio zijn
opgesteld kunnen ook voor het tijgebied worden gebruikt oits
dit met overleg gebeurt.

Zie rapport Alg. 206.




