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INLEIDING 

Zoals bekend is, beschikt het Reactor Centrum Nederland over een pijplei-

ding waarmee, via een straalpijp aan het uiteinde (diam. 11,^ nn) vloeistoffen 

op 5,5 km uit de kust in zee gebracht kunnen worden (figuur 11). De leiding 

dient om onder strenge beperkingen hoeveelheden radioactief afval na voorbe-

werking in opgeloste toes rand naar zee te kunnen af væren. De huidige ver-

gunning laat een maximum niet gespecificeerde activiteit van 2 x 1 0 Ci/m 

in de geloosde vloeistof toe en een totale hoeveelheid per dag van naximaal 

15mCi. 

Hoewel men van mening is dat de gesteide norm een aanzienlijke veiligheids-

marge inhoudt, bestaat uiteraard toch de behoefte dit naier te verifieren en 

zo goed mogelijk na te gaan wat het lot is van de radioactievc nucliden die via 

de leiding worden afgevoerd. 

De hoeveelleden die worden afgevoerd zijn zo klein dat het niet mijgelijk 

is door middel van radioactiviteitsmetingen in het omringende gebied, ter-

zake inzicht te verkrijgen. Hiertoe moeten andere middelen worden aan«rewend 

Daar uit een oogpunt van veiligheid en kosten niet van dezelfde stoffen (in 

sterk verhoogde hoeveelheid) gebruik gemaakt kan v/orden als die waarom het gaat, 

is het niet mogelijk om alle mechanismen die bij verspreiding en eventuele accu-

mulatie een rol spelen in hun gezamenlijke werking te onderzoeken en is men ge-

dftongen tot een meer indirecte benadering, v:aarbij diverse mechanismen afzonder-

lijk worden onderzocht. Edn van de belangrijke mechanismen die het lot van de 

genoemde stoffen bepalen, is de verspreiding door fysische oorzaken. Daar de 

stoffen in opgeloste vorm geinjecteerd worden ligt het allereerst voor de hand 

na te gaan wat er gebeurt met stoffen die na injectie in opgeloste toestand blij-

ven. Het is dit facet waar het onderhavige onderzoek over handelt. De meest eco-

nomische oplosbare tracer die voor het onderzoek van dit facet, in een milieu 

als hier aanwezig, op het ogenblik beschikbaar is, is de kleurstof rhodamine-B. 

gedetectuerd op zijn fluorescentie-e:.genschappen. Bij deze uitspraak speelt het 

feit dat vrij grote afstanden en daarmee Korresponderende tijden in het (jeding 

zijn, een rol. De lange tijden hangen o.m. samen met het feit dat het bij de 

afvallozing dikwljls om lang levende radionucliden gaat. 

Bij een dergelijk tracer-onderzoek heeft men in principe de keuze tunsen 

continue en kort durende injecties of een combinatie van deze beide technieken. 

Overwegingen voor en tegen elk van de mogelijkheden werden in eerdere publika-

tiea reeds gegeven (lit, 4 en 5). 3e keuze voor een continue proef (voorjtfge-
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gaan door een zelfde proef op kleinere schaal) verd in hoofdzaak door de vol-

gende overvegingen bepaald: 

1. Op andere plaatsen langs de Nederlandse kust «aren reeds verschillende 

præven met kort durende losing verricht. vaardoor bepaalde inzichten 

en gegevens reeds verkrtgen varen. 

2. De lange termijn is in dit geval een essentieel punt, ook samenhangend 

æ t het belang van de Waddenzee en de vrij grote afstand die søet vor

den afgelegd om deze vanuit het lozingspunt te bereiken. Het oospannen 

van eenzelfde tijdsduur Diet een enkele kort-durende lozing, zou ongeveer 

dezeifde hoeveelheid tracer vereisen, maax de effecten op de kortere af

stand zouden dan alleen kunnen vorden waargenomen voor de toevallig aan-

wezige oaistandigheden op het ene moment van lozing. 

3. De grotere ingevikkeldheid var. kustvorm en bodemtopografie in vergelijk-

king met andere gedeelten van de Nederlandse kust« versterkt de argu-

menten voor een continue injectie (superpositie moeilijker, kans op gro-

te incidentele afwijkingen in het gedrag van één individuele-tracerwolk 

groter). 

Naar aanleiding, respectievelijk op grond van het voorafgaande werd in 19&5 

een eerste orienterende proef met continue injectie gedurende 6 dagen uitge-

voerd (code CFE65) en in 1966 de hoofdproef (code CPE66), met een verdubbelde 

tijdsduur en een verdubbeld kleurstofdebiet, 

Dit rapport, dat nog gevolgd zal v/orden door DEEL II, INTERPRETATIE, beperkt 

zich tot de beschrijving van voorbereiding en uitvoering van beide proeven, in 

het bijzonder uiteraard de hoofdproef, aismede de ververking van de fegevens tot 

en met de topografische presentatie. 

Het aansluitende rapport zal handelen over de verdere verwerking van de ge

gevens en de theoretische interpretatie waarop deze meer specifieke beverking 

gericht is, aismede de confrontatie met de bestaande theorieen en de bij de Rijks-

waterstaat ontwikkelde viskundige modellen, en tenslotte de konsekwenties voor 

het har: te ren van deze modellen en de daaruit voortvloeiende verwachtingen. 

Enkele voorspellingen met betrekking tot verschillende lozingssituaties die in 

de praktijk kunnen optreden, zullen daaraan vorden toegevoegd. 

Aan de genoeade experioenten werkten een groot aantal instellingen van de 

overheid en enkele partiruliere of semi-overheidsbedrijven mee. Voor eei: opsom-

Ding van de voornaamste hiervan wordt naar hoofdstuk 7 vervezen. Enkele worden 

ook nog in de tekst van het rapport genoemd, vaar dit voor een duidelljke be

schrijving van de activiteiten nuttig is. In deze inleiding zij alleen verneId 
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dat het Reactor Centrun Nederland niet alleen initiatiefnemer tot het onder-

zoek was, maar ook een uitgebreid aandeel had in de uitvoering ervan. Als hoofd-

uitvoerder en coordinator trad de Sectie Fysisch Onderzoek van de Mathematisch-

Fysische Afdeling van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de 

Ri'kswaterstaat op. 

1. Hulpmiddelen 

1.1. Vaartuigen 

In 1965 werd met één schip gewerkt, een gehuurd kustvaartuig van 199 bruto 

reg.ton, het m.s. "Arvo". 

In 1963 namen drie vaartuigen aan de metingen deel, de Hms "Beemster", een 

mijnenveger ter beschikking gesteld door de Koninklijke Marine, het m.s. "Willem 

Beukelszoon" van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek en het m.s. "Dr.Kamps" 

van het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 

De metingen aan boord van de "Beemster" werden verricht door personeel van 

de Mathematisch-^ysische Afdeling van de Rijkswaterstaat en tijdelijke krachten. 

Aan boord van de "W. Beukelszoon" werden de metuigen verricht door KNMI-perso-

neel en aan boord van de "Dr. Kamps" door RIZA-personeel. 

De "Beemster" kwam op 19 september 1966 beechikbaar voor inrichtir.g. Op 23 

september werd de eerste proefvaart gemaakt, op 21 oktober werden de metingen 

met de "Beemster" beSindigd. 

De "Dr. Kamps'' kwam op 26 september in het proefgebied aan, gereed voor de 

metingen. Aanvankelijk werden echter nogal wat technische moeilijkheden onder-

vonden (zie paragraaf 1.2). Op 20 oktober werden de meningen met de "Dr. Kamps" 

beeindigd. 

De "Willem Beukelszoon" nam aan de metingen deel van 5 oktober 27 00 uur 

tot 7 oktober 12 00 uur. 

1.2. In3trumenten en ander materié'el aan boord 

Alle vaartuigen hadden één of meer fluorimeters van hot Amerikaans fabri-

kaat "Turnrr" aan boord, tot dusverre het instrument dat bij dit type tracer-

metingen h3t meest wordt gebruikt, en wel in de uitvoering met doorstroomcel 

en geautomatiseerde (door een servomechanisme bestuurde) optische compensatie(nr, 

111).Ook in 19^5» aan boord van het m.s. "Arvo", werd roet "Turner"-fluorimeters 

gewerkt. 

Aan boord van "Dr. Kamps" en "W. Beukelszoon" werd steeds met één fluori-

meter gewerkt; aan boord van de "Beemster" doorgaans met twee, n,l, één gevoed 

met water aangezogen op 2 m diepte, één met water dat aangezogen werd op 5 m 
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diepte. Daarnaast nerd op de "Beemster" ook nog enkele dagen licht-verstrooi-

ing gerneten,eveneens met een "Turner11-fluorine ter, doch met toepasaing van an-

dere filters. 

De gebruikte filters voor het op de cuvet vallende liuht ("primair"\en net 

onder een hoek van 90 uittredende fluorescentielicht resp. Btrooilicht waren 

de volgende: 

Primair: 2 Corning- 1-60 (lichtpaars) (glas) 

(alle schepen) 1 Wratten 61 (groen) (gelatine) 

Secundair; Corning 3-66 (oranje) (glas) 

(ti re f ) a,b' van de B e e m s t e r 4 uta dik 
* ^ a.b. van de andere schepen ca 2 mm dik 
(alle schepen) , x , 

Corning 4-97 (blauw) (glas) 

Secundair: Wratten 61 (groen) (gelatine) 

^strooilicht) 

(alleen Beemster) 

Met het oranje filter van 4 nan dikte wordt een betere signaalachtergronds-

verho^iing verkregen dan met het oranje filter van 2 mm dikte. Er v«aren echter 

nie; voldende exemplaren bepchikbaar om alle schepen van het dikkere type te 

voorzion. Wanneer men voldoende inzicht heeft in de achtergrond die moet wor-

den afgetrokkent belueft het verschil in de gebruikte filters de samenYoegbaar-

heid van de mptingen van de verschiIlende vaartuigen niet in de weg te staan. 

We^ ondersteunen de metingen elkaar in dit geval in mindere mate; men kan geen 

achtergxondsgegevens van het ene schip gebruiken om tekorten van een ander 

schip op dat punt te compenseren. 

Ook wat betreft de gebruikte lichtbron v/as er geen \ olledige uniformiteit. 

De "Beemster" en de ,rDr. Kamps" gebruikten een kwiklamp met heidere glaswand 

(type nr. G4T4-1); de "W. Beukelszoon" canvankelijk een kwiklamp met melkglazen 

wand (type nr, F4T4-BL), ni. tot 5 oktober 's-middags; vanaf 5 oktober 's-avonds 

gebruikte ook de "W, Beukelszoon" de heidere lamp. 

Afgezien van hulpinstrumenten voor het meten van elect"!sene stromen, span-

ningen, pompdebieten e.d., werden nog de volgende meetinstrumenten gebruikt: 

Voor watersnelheidsmetingen: 

Aan boord van de "Beemster": een v/atersnelheidsmeter vervaardigd door de 

T.P.D. te Delft, met Sefram-schrijver type SGI no. 46. 

Aan boord var* de "W. Beukelszoon" werd geen stroom geraetenj een strøomme-
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ting werd verricht in de nacht van 13 op 14 oktober 1966 door XlKI-perso-

neel aan boord van de "Terschelling"» een betonningsvaartuig van het 

Loodswezen te Terschelling, op 5 km ten Hf van het losingspunt. 

Voor zout- en temperatuurmetingen: 

Aan boord van de "Beemster" weid geleidendheid gemeten met behulp van 

vier-electroden batterijgevoede registrerende (multiscript) geleidend

heid sme ters (fabr. T.PJ).). 

In 1966 was aan boord van elk der vaartuigen een on tvanger voor het decca 

hi-fix systeem aanwezig ten behoeve van de plaatsbepaling. 

Naast de genoemde instrumenten waren er uiteraard diverse hulpmiddelen 

voor het uitvoeren van de metingen en de goede werking van de instmnenten. 

Aan boord van de "Beemster" werd wgens het ontbreken van geschikte laborato-

riumruimte een houten meetcabine geplaatst (figuur 12), waarin de instrumenten 

waren ondergebracht voor het Deten van fluorescentie, zoutgehalte en tempera-

tuur, de bijbehorende recorders en verder o.m. ae registratieapparatuur voor 

de watersnelheidsmeter. 

Aan boord van elk van de schepen was een marifoon-zendontvanger aanwezig 

voor de onderlinge communicatie en voor contact met een centrale post in Petten 

aismede (incidenteel) met een werkplaatsauto en met een fotovliegtuig. Er werd 

gebruik gemaakt van marifoonkanaal 40. 

Verder had elk schip naast é*én of meer pompen voor het opzuigen van het 

zeewater voor de fluorimeters (a.b. van de "Beemster" ook voor de meetcellen 

van de geleidendheidsmeters, die nog niet zoals in latere jaren bul ten boord wa

ren opgehangen), een ijzeren construetie aan de zijkant van het schip voor de 

geleiding van de aanzuigslange;;. Aan boord van de "Beemster" was dit een vrij 

zware constructie (figuur 12) in verband aet het feit dat hier varend tot op 

5 m diepte werd aangezogen en de constructie daarbij aan grote krachten wordt 

blootgesteld. De "Dr. Kamps" bemonsterde op 1^ a onder het wateroppervlak, zo-

dat met een lichte constructie kon worden volstaan. De "W. Beukelszoon" ging 

tot maxioaal 5 m onder de wateroppervlakte, waarbij van een middelzware ijzer-

constructie van de Rijkswaterstaat gebruik werd gemaakt. 

De stroomvoorziening was op de diverse schepen verschillend geregeId. Aan 

boori van de "Beemster" kon meestal gebruik gemaakt worden van de electrische 

energie die door generatoren van het schip werd geleverd (120V, 60 perioden). 

Door een ten behoeve van de metingen vervaardigde transformator werd de span

ning op 220V gebracht. Er was ook nog een motorgenerator van de Rijkswaterstaat 

aan boord, die some gebruikt aoest worden als het schip aan de steiger lag. 
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Aan boord van de "Dr. Kamps" werd gebruik gemaakt van een motorgenerator 

van het schip en een regeltransformator. Incidenteel werd een motorgenerator 

van de MPA geleend, daar er twijfel bestond omtrent de spanning. Als gevolg 

van een systematische miswijzing van een voltmeter werd de regeltransformator 

in het begin op een veel te hoge spanning ingesteld, waardoor dagenlang møei-

lijkheden werden ondervonden, omdat de oorzaak van de problemen niet direct 

duidelijk was. 

1 .">. Faciliteiten aan de wal 

Het klaannaken en lozen van de kleurstof vrerd op het terre in van het RCN 

en geheel door personeel van het RCN uitgevoerd. Daarbij werd 2eer veel pro-

fijt ondervonden van de bassins voor menging en opslag« de doseerpompen en an-

dere apparatuur v/aarover het RCN in verband met het verwerken en lozen van ra-

dioactief afval beschikt. 

De kleurstof werd door de fabriek in ocedervorm afgeleverd en door het 

RCN in methylalcohol opgelost en vervolgens ret water verder verdund. Bij de 

gro te proef in 1966 werd een hoeveelheid van 1800 kg rhodamine-B opgelost, .vaar-

bij ca 9O0 nr' v;ator en enkele m'' methylalcohol verden aangewend. Van het mengsel 

werd ifo niet ged urende de ise tingen geloosd (dit gebeurde pas na de T eeindiging 

van de strandbemonstering). 

De lozing van de 1800 kg - 1^ s 1782 kg in 196- duurde 29.'- uren (o oktober 

1|j 00 uur tot 1 ̂  oktober 2 00 uur )), zodat gemiddeld o,020 kg per uur geloosd 

werd, Niet alleen ligt dit gemiddelrie zeer dicht bij het voorgenomen bedrag van 

6 kg per uur; ook de momentane af*djkinge;i van het nagestreefde bedrag '•'aren 

zeer gering, zoals uit fig;ur 7 blijkt. Uit deze figuur ziet men tevens dat i': 

1965 daarentegen zeer grote afwijkingen voorkv.araen. Deze waren het gevolg van 

gebrek aan ervaring met de kleurstof, die moeilijk oplost en bij hoge concentra-

tie vaak gedeeltelijk ?;eer bezinkt. De lijnen in figuur 7 geven inderdaad het 

debiet van de kleurstof aan, verkregen door regelmatig de concentratie vau de 

verpompte vloeistof te controleren en deze met de pompdebieten te vermenigvuldi-

gen. De vloeistofdebieten van du pompen waren steeds voldoende constant, ook in 

1965. Door de toepassing van voldoende electrische roerders werden de af*ijkin-

gen van 1965 in 1966 volledig voorkomen. Op dit punt komt het nut van een voor-

) Uitgedrukt in de tijden geldend bij het eigenlijke lozingspunt, dus rekening 

houdend met de loopti.id in de buisleiding. 
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proef op kleinere schaal wel heel duidelijk naar voren. 

1 .-;.2i_Monsternaine langs_de kust. 

Het doonæten van langs de kust genomen monsters levert bij een continue 

lozingsproef een belangrijke aanvulling van het waamemingsoateriaal. Een vrij 

brede strook langs de kust is voor de meetvaartuigen niet toegankelijk; de langs 

de oever genomen monsters vallen de hierdoor ontstane lacune enigszins op. Boven-

dien is men bij praktische toepassingen vaak in het bijzonder in de concentraties 

aan de oevers geinteresseerd. Behalve dat het doormeten van monsters, langs de oe

ver genomen, een zekere controle levert op «*aarden die men door extrapolatie aan 

de hand van een v.iskundig Dodel sou kinnen bepalent geven ze ook een beeld van de 

v.ijze v.aarop de concentratie tengevolge van toevallige invloeden flue tueert. 

Het aaterieel voor monstemanie langs oevers en stranden is eenvoudiger dan 

vcor de metingen op zee, zodat een zich de luxe kan veroorloven de kustbemonste-

ring langer door te zetten en deze ook, ineb het oog oc de aehtergronisbepaling, 

geruime tijd voor het begin van de lozingen te starten. 

Het nemen van de monsters langs oevers en stranden v.erd zowel in 19-5 als in 

1 966 verzorgd door het ECN. Met een auto werden personeel en monsterflessen van 

mons terpen i, tot monsterpunt vervoerd. De ligging van de monsterpunten bij de 

proef van 19-6, is in figuur :• weerjegeven. Men ziet dat er t\ trajecten onder-

scheiden kunnen worden, t.w. Noord-Holland (2i monsterpunten), Westkust Texel 

(5 monsterpunten), Oostkust Texel (j monsterpunten) en het traject Wieringen-Af-

sluitdijk (6 monsterpunten). De verder van de bron gelegen trajecten werden later 

gestart dan de dichtbij gelegen trajecten. Ook werd niet overal dagelijks geraons-

terd. Voor tijzonderheden dienaangaande wordt verwezen naar paragraaf 2..5., in 

het bijzonder de tabellen. 

Het Nederlands Instituut voor het Onderzoek van de Zee, in die periode nog 

niet gehuisvest op Texel, atelde in 1965 en in 19^6 laboratoriumruimte beschik-

baar, o.m. voor het doormeten van de monsters die langs oevers en stranden wer

den genomen. Hisrtoe wa3 in het laboratorium een medewerker van de Mathematisch-

Fysische Afdeling van de Rijkswaterstaat aamvezig en een fluorimeteropstelling 

voor het doormeten van de monsters. Tevens werd door genoernde KWS-medewerker 

de voorziening met standaardmonsters en gedestilleerd water verzorgd; m 196C 

alleen wat betreft de "Beemster". 

Het NIOZ-laboratorium diende verder, vooral in 1966, als kontaktpunt in 

Den Helder en als plaats waar instrumenten en naaterialen tijdelijk konaen worden 
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bewaard en waar in enkele gevallen ook controlemetingen en kXeine raparaties 

aan meetinstrumenten verrichi. werden. 

De gevulde mensterflessen van de kustbemonstering v.erden door het RCN-per-

soneel steeds na het voltooien van het bemonsteringsprogramma van een kustge-

deelte zo snel mogelijk naar het NIOZ-laboratorium gebracht. Zo spoedig mogelijk 

na ontvangst werden ze daar doorgemeten (zie ook paragraaf 2.3.). 

1 .5.4._Plaatsbegalingssysteinen. 

In 1965 kon in het meetgebied niet over een voldoend nauwkeurig radiogra-

fisch plaatsbepalingssysteem v.orden beschikt. Deze moeilijkheid kon worder opge-

lost doordao de Koninklijke Landmacht een radarinstallatie ter beschikking stelde 

met een grote actie-radius en hoge nauwkeurigheid, welke installj.tie werd opge-

steld op het duin bij Callantsoog. De positie van het meetvaartuig v/erd op het 

radarscherm afgelezen en ter plaatse genoteerd, maar ook regelmatig per marifoon 

naar het schip doorgegeven. De resultaten v.uren zeer bevredigend. 

In 1966 was het niet zonder meer mogelijk een soortgelijke voorziening te ver-

krijgen. Bovendien zou vanwege de grotere opzet van de proef de actieradius /an 

ongeveer 40 km niet altijd voldoende zijn, terwijl ook de deelnarae van meerdere 

schepen een complicatie vonode. Het probleem v/erd opgelost doordat het Bureau 

Havenmond IJmuiden van de Rijkswaterstaat bereid gevonden -.verd* met behulp van 

bestaand materieel een hi-fix deccachain op te bouwen die het gehele meetgebied 

zou omspannen met voldoende nauwkeurigheid. De zenc,""'s werden neer^ezet te De 

Weeze (Mast;r), RDM-coordinater (— 54'>5*7» + 65047»0)t te Kornv;erderzand (Noord 

Slave), KOM-coordinaten (-34>b,9> + 10226k',6) en bij Kamperduin (Zuid Slave), 

KDIl-coordinaten {-̂ >0>41 ,9; + 6vo26,2). Ook ontvangers voor elk van de deelnemende 

schepen werden ter beschikking gesteld, met twee personeelsleden voor h^t bedie-

nen van de apparatuur en het aflezen en noteren van de deccacci^jdinaten. Op deze 

wijze was een afdoende oplossing bereikt. Het aantal storingen was beperkt; de 

nauwkeurigheid ruim voldoende, 

1.3-5- Overige voorzieningen. 

De Rijkswerf te Den Helder verleende in i960 uitgebreide assistentie bij de 

inrichting van de "Beemster" als meetschip, Vooral de bevestiging van de funda-

tieplaal van de zware aanzuigbuis was een omvangrijk karwei »tengevolge van het 

feit dat het een geheel houten schip betrof. Kraanfaciliteiten werden ter be

schikking gesteld voor het aan boord brengen van meetcabine, ijzerwerk, diesel-

aggregaat etc, Ook tussentijds en bij de ontruiminj van het schip verleende de 

Rijkswerf assistentie. 
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In één van de gebouwen van net RCN werd een centrale marifoonpost inge-

richt. Op het dak werd de antenne opgesteld. Door toepassing van een mast van 

16 m lengte kon een totale hoogte van ca 58 m boven zeeniveau v/orden bereikt. 

Hiermee werd (voor de "Beemster") een bereik van ca 55 km verkregen in alle 

richtingen voorzover er vrij zicht vrås. De verbinding met de vaartatgen was 

doorgaans goed. Alleen wanneer een schip zich noordelijker dan De Koog op Texel 

bevond werd de verbinding slecht of viel uit, evenals wanneer het in het Mars-

diep of in de haven van Den Helder was. 

Met auto's wero. eer. regelmatige verbinding tussen Den Helder en kantoor 

en laboratorium van de Mathematisch-Fysische Afdeling in Den Haag onderhouden. 

1.4. Luchtfotografie 

Voor het maken van fotografische opnamen in kleur en in zwartwit vanuit de 

lucht was een frame vervaardigd waarin twee kleinbeeldcamera's geplaatst konden 

worden. Het frame y/as geschikt om te worden gebruikt in een éénmotorig vlieg

tuig, een Auster, waarmee reeds enige jaren op deze wijze werd gewerkt. Alleen 

de camera's waren vernieuv/d (merk Leiea) en van ̂ roothoeklenzen voorzien, en het 

frame v/as daaraan aan^past. 

Nadat op 33oktober 1°66 een geslaagde vlucht was gemaakt en op 4 oktober het 

voorgenomen fotoprogramma voor de ochLenduren was uitgevoerd, verongelukte het 

vliegtuig bij de landing op Texel. B.ij dit tragische ongeluk kwamen piloot en 

fotograaf om het leven. De fotovluchten met dit type vliegtuig werden gestaakt. 

Kort voor het einde van de kleurstoflozing, op ^aterdag 15 oktober, werden nog 

tv.ee vluchten met een Dakota uitgevoerd. 

Bij het werken met twee klsinbeeldcamera'':, ̂ oals toegepast in de periode 

voor het ongeluk, værd één camera gevuld met zwartwit-film en voorzien van een 

filter Wratten 2>A (oranjeachtig), de andere met Kodachrome daglichtfilm 

(kleurendiapositief). Met deze combinatie werden bij gebruik van rhodamine-B 

reeds eni^e jaren lang zeer bevredigende resultaten bereikt, ook al worden met 

het Wratten 23A-filter niet alle achtergrondseffecten volledig onderdrukt Een 

enkele inaal geven de kleurendia's bepaalde details weer die op de zwartwit-fo-

to's niet te onderscheiden zijn. Als gevolg van de selectiviteit van het filter 

komt het omgekeerde soms ook vocr. Voor het maken van afdrukken zijn de zwart-

wit-opnamen het meest geschikt (zie de voorbeelden in figuur 9). Ook kunnei; de 

zwartwit-negatieven rechtstreeks gefotoraetreerd worden, een procédé waarvan in 

het onderhavige experiiænt geen gebruik is gemaakt. Fotoroetratie is meer zinvol 

bij kortdurende lozingen ("instantaneous release"), in combinatie met het nemen 

van monsters door een zich in het gezichtsveld van de camera bevindend schip. 

http://tv.ee


MPA 7101 

- 15 -

De mogelijkheid met twee camera's te werken was in de Dakota n i e t zonder 

meei- aanwezig, zodat h ier met zwartwit-film en een Wratten 23A-fil ter werd ge-

werkt. 

2. De experimenten 

2 .1 . De metingen op zee 

Bij de metingen op zee kan men in het algemeen onderscheid maken tussen 

een periode voorafgaand aan de kleurstoflozing, waarin uitsluitend zogenaamde 

achtergrondametingen worden verricht en de periode waarin mede of hoofdzakelijk 

de door de aanwezigheid van kleurstof verhoogde uitslagen worden gerneten. 

In 1965 (experiment CPE 65) ving de achtergrondsmeting aan op 27 niei en 

de kleurstoflozing op 28 raei om 05 00 uur. De lozing eindigde op 5 juni om 

14 00 uur; op 4 juni om 17 hA uur werden de metingen met het m.s, "Arvo" ge-

staakt. 

Bij CFB 65 waren de v.eersomstandigheden overwegend minder gunstig tot vrij 

slecht te noemen. 

De windrichtingen gedurende deze meting varieerden tussen NW en 0N0« ge-

paard met vrij veel windkracht. 

Deze noordelijke winden veroorzaken langs de Nederlandse kust een flinke 

deining. Door deze deining konden sommige koersen die men had willen varen niet 

gestuurd worden, wegens te zware slingeringen. 

Hieronder volgt nog een opgave van de bij CFE 65 ondervonden windkracht en 

richting. 

Windricnting en kracht te Den Helder, volgens opfflve van het KNMIt 
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Er werd permanent fluorescentie gemeten met één fluorimeter en één gelei-

dendheidsmeter, op sommige dagen werd aet meer fluorimetersen zoutmeters geme-

ten. 

De achtergrondsmeting begon op 27 mei 1965 om ca 07 00 bij Scheveningen. 

Van ca 16 00 - 18 06 uur werd achtergrond gerne ten in het meetgebied van 

CPE 65. 

De kleurstof meting begon op 28 mei om 12 24 uur. Op 29 en 50 mei werd niet 

gerne ten. Op maandag 31 mei werd van 13 24 uur tot 20 56 uur gerne ten, verder op 

dinsdag 1 juni van 08 44 uur tot 16 36 uur, woensdag 2 juni van 09 04 uur tot 

24 00 uur, donderdag 3 juni van 00 00 uur tot 17 00 uur, vrijdag 4 juni van 

10 24 uur tot 17 44 uur. 

Op vrijdag 28 mei ging meettijd verloren door een stroomstoring. 

In 1966 voerde de "Beemster" (zie paragraaf 1 .1) na enkele /oorafgaande 

proefvaarten (23 en 26 september) achtergrond sne tingen uit op 27 > 28, 29 en 30 

september. Op maandag 3 oktober om 15 00 uur begon het uitstromen van de kleur-

stof vanuit het injectiepunt en kort daarna, om 1 5 20 uur werden aan boord van 

de "Beemster" de eerste van kleurstof afkomstige uitslagen geregistreerd, Voor 

een globaal beeld van de situatie op dat moment zij verwezen naar het resultaat 

van de omstreeks die tijd genomen luchtfoto's, v.eergegeven in figuur 8, blad 2. 

Be metingen met de "Beemster" hadden de eerste dag van de lozing in hoofdzaak 

nog het karakter van achtergrond3metingen. 

Tot en met 21 oktober werd dageli jks met de "Beemster" gerne ten, behalve in 

de weekends en de woensdagen 12 en 19 oktober. 

Verder werd in 1966 tevens van de "Dr. Kamps" en de "W. Beukelszoon" ge-

bruik gemaakt (zie paragraaf 1 .1). 

De "Dr. Kamps" heeft na de aankomstdatum van 26 september tot en met 20 ok

tober dagelijks meettochten gemaakt, behalve in de weekends van 1 en 2 oktober 

en van 8 en 9 oktober. Het weekend van 15 en 16 oktober werd doorgewerkt. De 

eerste 18 dagen was het rendement van da "Dr, Kamps" oeperkt, doordat voordurend 

fluorimeters uitvielen. Dat een te hoge vuedingsspanning de oorzaak was, werd 

pas laat ontdekt, als gevolg van het feit dat de voltmeter die de voedingsspan-

ning moest controleren, ogenschijnlijk goed werkte, naar naar achteraf bleek een 

zeer grote miswijzing had. Deze miswijzing was dus de feitelijke oorzaak van alle 

problemen, al waren de gevolgen niet zo ernstig geweest v/anneer niet van een 

regel transformator gebmik was gemaakt die een ca 2 maal zo hoge spanning kon le

veren dan de benodigde. 

De uitgevallen fluorimeters van de "Dr. Kamps" konden gedeeltelijk gerepa-

reerd worden (het vervangen van een zekering was vaak niet voldoende), maar hier-
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mee was uiteraard tijd gemoeid, zodat ook reserves moesten worden aangesproken. 

Bij de Rijkswaterstaat was de aanwezige reserve niet groot, zodat als gevolg 

van één en ander een beroep gedaan moest worden op het KNMI, dat na de beein-

diging van de tocht met de "W. Beukelszoon" zijn fluorimeter ter beschikking 

stelde, en het reactorinstituut te Mol (Belgie) dat ook welwillend een fluori

meter in leen afstond. 

De "Dr. Kamps", niet als zeegaand schip ontworpen, kon begunstigd door 

het uitzonderlijk goede weer verschillende tochten buitengaats maken, maar de 

meeste metingen verrichtte het in de Waddenzee, het gebied waar door de andere 

vaartuigen geen waarnemingen werden verricht. De tochten van de "Dr. Kamps" 

buitengaats waren meestal kort (1 å 2 uur), behalve op 14 oktober toen het een 

meeltocht van '{ uren buitengaats maakte. De metingen van de "Dr. Kamps" vonden 

vrijwel uitsluitend bij daglicht plaats. Wel werd een keer (18 op 19 oktober) 

op het Wad overnacht. Het schip mat alleen fluoreseentie; geen zout, tempera-

tuur of troebelheid. 

De "Beemster" benutte ook in hoofdzaak de dagli'.htperiode, in elk geval 

værd niet de gehele nacht doorgevaren. Wel bleef het schip in de nachten j/4» 

4/51 6/7» 10/11 en 1̂ /14 okt. buitengaats, maar ging daarbij voor anker, omdat er 

niet voldoende personeel v.as om zonder onderbreking door te varen. Gedurende 

de ankerperiodes werd door Rijk3waterstaatpersoneel fluoreseentie gemeten, ge

durende de ankerperiodes '•'-•/'l $ 10/11 en 1 j/14 oktober bovendien stroomsnelheid, 

Zoals reeds verneId (paragraaf 1.2) werd door de "Beemster" als regel op 

twee diepten gone ten. Op "18, 20 en 21 oktober werd behalve fluoreseentie op 2 

en 5; m bovendien sLrooilicht gemeten op ',> m diepte. Verder werd doorgaans gelei-

dendheid gerneten op dezelfde diepten als de fluoreseentie. Deze meting vond na-

melijk ook in de meeteabine plaats, in net aangezogen water. 

De "W. Beukelszoon" begon op ;] oktober om 22 00 uur zi.in fluorescentieme-

tingen en beeindigde die op 7 oktober om 12 00 uur, omdat hiema andere werkzaam-

heden op het prograrama stonden. Er werd zowel overdag als •s-nachts gemeten, 

maar de fluorescentiemetingen werden wel gedurende korte perioden onderbroken 

i.v.m. risttijden en het verrichten van andere onderzoekingen. Helaas bleken ach-

tcraf vrij grote gedeelten van de fluorescentierne tingen niet bruikbaar wegens 

foutieve deccacoordinaten. De oorzaak waa dat op dit schip geen persoon aanwezig 

was met voldoende routine met het High Fix-systeem. Do twee deskundigen die door 

het bouwbureau Havenmond IJmuiden beschikbaar varen gesteld, v/aren op de beide an

dere schepen ondergebracht. 

Zov.el aan boord van de "Arvo" in 1965 als aan boord van de drie vaartuigen 

jebruikt in 1966, werden de plaatsbepalingsgegevens (poolcoordinaten t.o.v, het 
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radarstation in 1965» deccacoordinaten in 1966) net de hand genoteerd en de 

overige gegevens (afgezien van incidentele waarnemingen die met de hand werden 

vastgelegd) met behulp van zogenaamde analoge recorders geregistreerd. Van di

gitalisering was bij deze metingen nog geen sprake, evenmin als van automati

sene verwerking, hetgeen voor de uitwerking van de waarnemingen, vooral voor 

het uitgebreide experiment van 1966, bepaald wel konsekwenties had (zie para-

graaf 3.1). 

De details van de vaarroutes werden aan boord van de schepen vas^gesteld. 

Bij de cobrdinatie inzake de te kiezen gebieden v.erd overleg- tussen de schepen 

en met het hoofd van de Sectie Fysisch Onderzoek van de Mathematisch-Fysische 

Afdeling gepleegd. Getracht werd steeds de metingen per dag zich over een zo 

groot mogelijk gedeelte van het relevante meetgebied (het kleurstof bevattende 

gebied plus een zekere ring daaromheen i.v.m. achtergrondsbepaling) te laten 

uitstrekken. Wanneer bij voorbeeld de "Beemster" een uitgebreide verkenning van 

het noordelijke gebied uitvoerde, wat naarmate het experiment vorderde een steeds 

meer tijdrovende zaak werd, werd getracht met de "Dr. Kamps" een verkenning in 

het gebied tussen lozingspunt en Haaksgronden uit te voeren, hetgeen tengevolje 

van het gunstige weer soms mogelijk was. Bij de metingen buitengaats werd mee-E t-

al een soort zig-zagpatroon gevaren, met de lengteas van het patroon ongeveer 

evenwijdig aan de kust. Het varen in de Waddenzee werd uiteraard beperkt tot geu-

len met voldoende waterdiepte, waarbij uiteraard een zekere afstand tussen de bo-

dem en de op 1| meter diepte gelegen aanzuigopening moest worden bewaard. 

Bij de metingen van 1966 bleek al spoedig dat tengevolge van de blijkbaar 

nogal grote reststroom in noordwaartse richting, de kleurstof slechts over een 

geringe afstand naar het zuiden doordrong, zodat de metingen zich aan die zijde 

niet tot grote afstanden behoefden uit te strekken (zie diverse bladen van fi-

guur 2). Daarentegen drong de kleurstof steeds verder in noordelijke richting 

door, zodat reeds op 1 3 oktober, 10 dagen na het begin van de lozing, meet-

bare concentraties bij de noordpunt van Vlieland werden aangetroffen. 

De situatie in 1965 lag in verschillende option ten ånders, Niet alleen vrå-

ren de lozingsduur en lozingsdebiet half zo lang resp. half zo groot; daar komt 

nog bij dat het lozingsdebiet in 19^5 aanvankelijk veel te laag was (zie fig. 7) 

zodat op de zesde dag (fig, 15) te weinig "oudM materiaal aanwezig was. Uit één 

en ander kan het feit dat in 1965 n a 6 dagen de kleurstof in raindere mate naâ  

het noorden doorgedrongen was dan na een overeenkomstige tijd in 19'6 groten-

deelB worden verklaard, maar bij de computersimulatie van de beide experimenten 

wordt bovendien voor 19^5 een kleinere reststroom gevonden dan in 196.). Op deze 

kv.estie wordt in het nog te verschijnen tweede deel van dit rapport nader inge-

gaan. 
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Om de geregistreerde fluorimeteruitslagen bij de uitwerking te kunnen om-

rekenen in kleurstofconcentraties (de schijnbare concentratie van de "achter-

grond" inbegrepen) werden door alle schepen regelmatig standaardmonsters en 

gedestilleerd water door de fluorineters gevoerd. De uitslag verkregen met ge-

destilleerd water le ver t het niveau van waaraf de uitslagen geteld moeten worden. 

Door een nulpuntsonderdrukking is het mogelijk dit niveau met de nulaanwijzing 

V?JI het instrument te laten samenvallen, maar hiervan werd geen gebruik gemaakt 

ten einde aan de nand van de ligging van het "aqua-desf'-niveau een beeld van 

de vervuiling van de cuvet te kunnen bijhouden en de betrouwbaarheid van de 

aqua-dest-meting beter te kunnen beoordelen. Le nul-aanwijzing van het instru

ment werd daarom gelijk gemaakt met de stand,optredende bij afgesloten licht-

weg ("duisternis"), en regelmatig gecontroleerd. 

2.2. Luchtfotografie 

Op luchtfoto's kunnen vrij hoge concentraties worden waargenomen; de zicht-
-9 -0 

baarheidsgrens ligt in het ̂ ebied van 10 tot 10 gewichtsdelen rhodamine-B 

(10~ tot 10-5 kg/m''), afhankelijk van de omstandigheden (belichting, toestand 

van het zeeoppervlak, troebelheid van het zeewater, helderheid van de atmosfeer). 

De lozingsdebieten bij de proeven in 1965 (aan het eind van de proef) en in 1966 

(gehele proef) waren zodanig dat zich binnen de genoemde zichtbaarheidsgrens een 

voldoende groot gebied bevond om belangrijke aanvullende gegevens uit de lucht

foto's te kunnen afleiden, zoals ook wel uit de in dit rapport wecrgegeven resul-

taten (fig. 8 en 9) is af te lezen. Eén van de meest interessante gegevens is de 

nauwkeurige informatie over de dwarsstromen. Bij de vlucht van 1965 was al geble-

ken dat deze waterbewegingen in de omgeving van het lozingspunt een belangrijke 

rol spelen. Dit was één van de redenen waarom besloten was in ^y&o zo veel moge

lijk vlu-hten te maken. De eerste vlucht vond plaats op de dag dat de lozing be-

gon. De eerste opname werd gemaakt kort na het verschijnen van de kleurstof 

(fig. 8, blad 1). De volgende dag, dinsdag 4 oktober, zouden twee fotovluchten 

worden gemaakt. Door het tragische ongelukf vermeld in paragraaf 1,4 vonå het 

programma na de eerste vlucht van 4 oktober een voortijdig einde. Kort voor het 

einde van de kleurstoflozing, op zaterdag 1 5 oktober, werden nog twee vluohten 

met een Dakota uitgevoerd (figuur 8, blad 4). 

2.3. Aktiviteiten aan de wal 

2,%K_^nsternam^langjB_het_strand, 

Ten behoeve van het lozingsexperiment v/erden totaal 901 monsters genomen. 

Hierbij werd voor elk kustgedeelte steeds hetzelfde daggedeelte benut (tabel 1), 
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Noord-Hoiland (21 monsterpunten) 

ten z. van het lozingspunt (10 monsterpunten): 9 45 - 12 45 uur 

ten n. van het lozingspunt de punten 15 t/o 19« d.w.z. van 8,5 

tot 20,0km noordelijk van de projectie 

van het lozingspunt op de kust (5 mon-

sterpunten): 9 00 - 10 10 uur 

de punten 9 t/m 14» d.v/.z. van 1,1 tot 

6,8 km noordelijk van de projectie van 

het losingspunt op de kust (6 monster-

punten): 1'} 00 - 14 20 uur 

Wostkust Texel (5 monsterpunten). 11 25 - 14 20 uur 

Oostkust Texel (j, monsterpunten): 15 00 - 15 45 uur 

Wieringen en Afsluitdi.jk (6 monsterpunten): \j 40 - 15 00 uur 

TABEL 1 

Tijden van bemonstering bij het experiment in 19 

Verdcr werd niet overal dagelijks gemonsterd, wat uiteraard besparing van ex

tra personeel opleverde. De meer afgelegwn trajecten verden in het be.jin niet 

bemonsterd; het traject Wieringen en Afsluitdijk zelfs pae vanaf 20 oktober, 

dus pas na het beeindigen van de kleurstofinjectie. Voor een volledi^ overzicht 

zie tabel 2. Voor de ligging van de bemonsteringspunten zi-* figuur -j De aantal-

len monsterpunten zijn in tabel 1 v/eergegeven. 

Behalve de monsters ten behoeve van het lozingsexperiiuent, werdf gebruik 

makende van de regelmatige aanwezigheid op de vaste punter, van beraorstering, 

00k nog een aantal extra monsters genomen ten behoeve van undere onderzoekingen, 

t.w. 59 monsters voor het NI0Z (chemische analyse) en 554 monsters voor het KOTE 

(alleen saliniteit), tezamen dus 413 extra monsters. Het totale aantal monsters 

bedroeg aldus 1314 stuks. 
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TRAJECT 

Noord-Holland 

Westkust Texel 

Oostkust Texel 

Wieringen en Afsluit-

dijk 

Dagen van bemonstering 

DAGEN 

19 sept. - 1 okt. om de andere dag 

3 okt. - (begin lozing) 17 okt. elke dag 

19 ckt. - 27 okt. om de „ndere dag 

Voorts op 31 okt., 5, 9 en 17 nov. 

20 sept. - 30 sept. om de andere dag 

2 okt. - 17 okt. elke dag 

19 okt. - 27 okt. om de andere dag 

Yobrts op 31 okt., 3t 9 en 17 nov. 

28 sept. en 30 sept. 

2 okt. - 17 okt. elke dag 

19 okt. - 27 okt. om de andere dag 

Voorts op 31 okt., 3, 9 en 17 nov. 

op 20, 21, 25, 2!?, 27, 31 oktober en 

3, 9 en 17 november. 

TAHEL 2 

bij het experiment in 1966 

2.3-2. Analyse van de monsters 

De monsters ten dienste van de lozingsproef werden na de voltooiing van 

het traject (voor Texel de Oostkust en de Westkust tezamen) bij het NlOZ-labo-

ratorium afgegeven en daar door de aanwezige RWS-medewerker zo spoedig mcgelijk 

doorgemeten. Als dit niet direct raogelijk was werden de monsters op een kcele 

donkere plaats bewaard. De hoeveelheid bedroeg 1 liter per monster. Deze hoe-

veex.ieid maakt het mogelijk te werken met doorstroomcuvetten met een inwendige 

diameter van ca 19 mm, dezelfde cuvetten als bij de continue bemonstering op 

zee. Op deze wijze wordt een aanzicnlijk hogere gevoeligheid bereikt dan met 

de ter beschikkingstaande glazen buisjes kan worden verkregen, doordat deze een 

veel kleinere diameter hebben (10 mm inwendig). Daar het bij de kustmonstere in 

het algemeen om zeer lage concentraties gaat is het bepaald vel noodzakelijk de 

hoogst mogelijke gevoeligheid te benutten. Indien net buisjes gewerkt zou zijn, 

zou het grootste gedeelte van de monsters die met een doorstroomcel een meet-

bare waarde gaven, niet tot een detecteerbare uitslag hebben geleid. 
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De monsters werden véér het meten van de fluorescentie gefiltreerd. De 

slibgehalten maren in het algemeen laag. Wanneer er in het omringende water 

kleurstof werd aangetoond en op het filtreerpapier een relatief grote hoeveel-

heid slib achterbleef, werd het slib met alcohol uitgetrokken en de verkregen 

vloeistof met water aangevuld tot 1 liter. De in dese liter eventueel te vin

den concentratie kan dan bij de reeds in de vloeistof gemeten waarde worden op-

geteld om het totale gehalte aan rhodamine, opgelost of geadsorbeerdf in het 

oorspronkelijke monster te vinden. In tegenstelling tot re3ultaten gevonden bij 

de continue lozingsproef bij Scheveningen in 1964 (lit, 2, 4 en 5), warcn de 

bijdragen van het slib bij de proeven in Petten steeds verwaarloosbaar of zelfs 

nihil. Twee oms tandigheden kunnen hiertoe hebben bijgedragen: bij Scheveningen 

tråden zowel veel grotere slibgehaltes als grotere (totale) rhodamine-concentra-

ties op. Beide factoren schijnen inderdaad een rol te spelen, zoals ook wel uit 

de resultaten van Scheveningen als zodanig werd geconcludeerd. Als verklaring 

hiervoor kan men zich het volgende mechanisme voorstellen. Het slib kan per op-

pervlakte-eenheid slechts een bepaald aajital rhodamine-moleculen adsorberen. 

Tevens heeft de adsorptie het karakter van een dynamisch evenwicht (hetgeen door 

een onderzoek van het laboratorium van de Deltadienst te Hellevoetsluis aangaan-

de de mogelijkhexd rhodamine-B als slibtracer te benutten (lit. 14) wordt be-

vestigd), d.w.z. de mate waarin desorberende rhodamine-moleculen door nieuwe 

worden vervangen, neemt toe naarmate de concentratie in de omringende vloeistof 

hoger is, m.a.v;. de bezettingsgraad van het beschikbare adsorberende oppervlak 

neemt af naarmate de concentratie in de vloeistof lager is. Een meer kv/antita-

tief onderzoek van deze materie door middel van laboratoriumproeven staat op het 

programma. Als secundaire invloeden op het verloop van deze processen fangeren 

waarschijnlijk het zoutgehalte van het water en de geaardheid van het slib 

(chemische samenstelling, organische stof-gehalte, vorm en grootte van de deel-

tjes). 

Bij de meting van het rhodaminegehalte in het laboratorium tijdens de Pet-

tense proeven, værd in wezen dezelfde methode gevolgd als reeds beschreven bij 

de proeven op zee. Behalve de uitslagen afkomstig van de monsters, werd dus re-

gelmatig gedistilleerd water gemeten (in feite tussen elk paar monsters) en van 

tijd tot tijd een standaardmonster en de aflezing voor "duisternis". Ook werd 

in verband met de temperatuurafhankelijkheid van de fluorescentie steeds de tem-

peratuur van de zeewatermonsters en de standaardmonsters genoteerd. 
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^^^.Coordinatie van de activiteiten en gebruik van de centrale 

marifoonp_03t 

De centrale marifoonpost speelde bij het coordineren en ondersteunen van 

de activiteiten op zee een belangrijke rol. Behalve de marifoon zend-ontvanger, 

was op de centrale post telefoon aanwezig waardoor, zij het doorgaans op indirec-

te wijae, kontakt van de meet sene pen met elke telefoonaansluiting aan de wal mo-

gelijk was. Veel berichten konden door de bewaker van de post zonder meer worden 

doorgegeven. Vanaf het schip kon bij 3toringen te allen tijde assistentie of ad

vies worden gevraagd. Vanaf de wal, o.a. vanaf het kantoor aan de Boorlaan in 

Den Haag, konden o.m. wensen worden geuit betreffende te bemonsteren gebieden 

en te varen routes, waardoor de progransna's van de diverse schepen zodanig kon

den worden gecoordineerd dat ze elkaar zoveel oogelijk aanvulden. 

Van de inkomende en uit^^ande gesprekken werden op de centrale post aanteke-

ningen gemaakt. Hierdoor ontstond een vrij omvangrijk journaal, waarvan later 

nog enkele kopieen werden gemaakt (lit. 11 ). Bij uitwerking en verslaggeving 

heeft dit journaal nog vrel goede diensten bewezen. Ook aan boord van de meetvaar-

tuigen werd uiteraard een journaal bijgehouden. 

5. Verwerking van de resultaten 

5.1 . Bemonsterin/; op zee en langs de kust 

De resultaten van de kleurstofmetingen op zee e„ langs de kust werden zo

veel raogelijk in gezamenlijke kaarten gecombineerd. Hierbij moest uiteraard per 

kaart een voldoende mate van simultaniteit bestaan. Een al te hoge eis in dat op-

zicht leidt echter tot een grote versnippering, waardoor bepalingen van opper-

vlakten tussen opeenvolgende lijnen van gelijke concentratie bemoeilijkt worden, 

Het gekozen compromis leidde voor de metingen van 1966 uiteindelijk tot 15 kaar

ten met isoconcentratielijnen op 15 verschillende tijdstippen (fig. 2, blad 1 

t/m 8). Daarbij moet worden opgemerkt dat het resultaat van 15 oktober, dat al

leen voor de Waddenzee beschikbaar is, is weergegeven op de kaarten van de om

liggende tijdstippen 14 en 16 oktober, op welke dagen juist in het geheel niet 

in de Waddenzee gemeten werd (fig. 2, blad 5 en 6 ). 

Bij het combineren van de resultaten van verschillende schepen moet worden 

aangenomen dat de kleine verschillen in meetdiepte, tussen 1-£ en 5 "»» geen 

noemenswaardige invloed hebben. Dit kon geverifieerd worden door de metingen op 

verschillende diepten gelijktijdig door é"é*n schip, de "Beemster"»onderling te 

vergelijken. Afgezien van enkele zeer lokale effeeten bleek het verschil tussen 
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de "lagen" van 1 tot 5 "» zonder meer verwaarloosd te kunnen worden. Er was in 

het meetgebied dus een goede vertikale menging aanwezig. Dit laatste neemt 

niet weg dat in de onmiddellijke omgeving van de bron, als gevolg van de wijze 

van injecteren (bij de bodem), een onderwater-pluim ontstaat, vergelijkbaar 

met de rookpluim van een schoorsteen, zodat over een strookje van een bepaalde 

lengte en een breedte van enkele meters (bij de bron) tot enkele tientallen 

meters (op zekere afstand) duidelijke concentratie verschillen in vertikale 

richting aanwezig zijn. Blijkens de luchtfoto's (zie fig. 8 en 9) kan de lengte 

van het genoemde strookje wel oplopen tot 1 å 2 .'jn. Doordat het zo smal is, en 

gezien de wijze van uitwerken (panten geplot op onderlinge afstanden van enkele 

honderden meters), valt het genoemde detail a.h.w. geheel tussen de mazen van 

het uitwerkingsnet. 

In figuux 1 wordt een beeld gegeven van de totstandkoaing van é*én der over-

zichten (blad 3 van fig. 2) uit de bijdragen van 5 verschillende schepen (tij 

de meeste andere bladen is het aantal bijdragende schepen kleiner). Daartoe is 

de figuur op een grotere schaal getekend en zijn de gevaren routes ingetekend 

met op regelmatige afstanden (i.h.a. overeenkomend met 4 minuten varen) de ge-

meten concentraties. Men bedenke daarbij echter dat de vaarroutes en daarmee de 

meetpunten eerst nog aan een bepaalde verschuiving, de zogenaamde verzeiling 

zijn onderworpen, een tijdrovende oewerking, zeker in de betreffende periode 

toen nog geen computer bij deze werkzaamheden was ingeschakeld. Het betreft hier 

een niet-uniforme verschuiving, ni. over de afstand die het meetpunt in kwestie 

door de getijbeweging heeft afgelegd of zal afleggen in de periode tussen bet 

tijdstip van de meting (van dat individuele punt) en het tijdstip waarop de 

"simultane" weergave geacht wordt betrekking te hebben. Dit tijdstip wordt zo 

veel mogelijk in het midden van het tijdsinterval van de metingen gekozen, Bij 

een continu lozingsexperiment geldt daarbij echter nog een belangrijke beper-

king. Punten in de naaste omgeving van het lozingspunt mogen niet zonder meer 

verzeild worden. Er bevinden zich daar namelijk zeer hoge concentraties, die 

bij vrij kleine verplaatsingen in vrij kleine tijden aanzienlijk verande-

ren. Het aterkst spreekt dit nog voor een gebied met zeer lage concentraties, 

dat door een klakkeloos toegepaste verzeiling weleens juist op en rond het lo

zingspunt terecht zou kunnen komen. On dergelijke onrealistische situaties te 

vermijden wordt daarom steeds verzeild naar een tijdstip rond hetwelk in de om

geving van de bron werd gerneten; de betreffende punten blijven dan min of meer 

op hun plaats. 

Het meetgebied van het onderhavige experiment was zo groot, dat aanzien-

lijke faseverschillen in de strooø op éen tijdstip optreden, aismede ook ver-
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schillen in stroomsnelheid en -richting als gevolg van diepteverschillen, ban-

ken en kustvormen. Daarom kon niet volgens een uniform snelheidsveld verzeild 

worden. Het gebied nerd verdeel in subgebieden I, II en IV volgens figuur 6 en 

een buitengebied H I , in welk laatste gebied de verzeiling geheel en al achter-

wege gelaten werd, hetgeen gezien de zeer kleine concentratiegradienten in dit 

buitengebied, niet tot grote afwijkingen aanleiding geeft. 

Er zij nog wel op gewezen dat op sonnaî e plaatsen, met name het grensge-

bied tussen H en 17, als gevolg van de split sing van een geul, meetpunten die 

onmiddellijk na elkaar gemeten zijn na verzeiling op een grote onderlinge af

stand kunnen liggen. Op deze wijze is <\e ontkoppeling tussen de opeenvolgende 

punten 12 08 uur en 12 12 uur in de vaarroute van het m.s. "Dr, Kamps" in fig. 1 

ontstaan. 

Bij het verzeilen wordt doorgaans een uniform snelheidsveld (in het betref-

fende gebied) aangenomen; bij het experiment van "\9G6 werd hier in zoverre van 

afgeweken dat op verschillende plaatsen wel rekening gehouden werd met kromning 

en divergentie van stroombanen, De snelheid werd dus niet overal in dit gebied 

als gelijk van richting aangenomen, wel (op vaste tijdstippen) als gelijk van 

grootte. Ook werden de stroombanen (die dus wel krorc mochten zijn) gefixeerd in 

de tijd genomen, wat natuurlijk niet geheel in ovoreenstemoing met de werkelijk-

heid is. Men bedenke daarbij echter dat op relatief ondiepe plaatsen, vjaar de 

richtingsveranderingen het grootst zijn, nooit werd gemeten; in geulengebieden 

werden altijd de geulen gevolgd ). 

Voor het verkrijgen van de snelheidsgegevens voor het verzeilen, is van ver

schillende bronnen gebruik gemaakt, t.w. de Getij-atlas van Nederland (lit. 9), 

de stroomsnelheidsmetingen tijdens het experiment aan boord van de "Beemster" 

verricht (zie fig.10 ), de stroomsnelheidsmetingen van het lichtschip "Texel" 

in de betreffende periode en de snelheden die konden worden afgeleid uit de elec-

tromagnetische debietroetingen in het Marsdiep (lit, 10 en 12) in de betreffende 

periode. De getij-atlas werd vooral gebruikt om de richtingen van de snelheid in 

diverse gebieden te bepalen en de verhoudingen tussen springtij, doodtij en tus-

senliggende fasen. Met laatatgenoemde verhoudingen nas het mogelijk stroomkrom-

raen van een bepaalde dag naar een andere dag te herleiden (zie het voorbeeld in 

figuur 10). 

Opgemerkt zij nog dat aan de nauwkeurigheid van snelheidsgegevens voor de 

verzeiling van concentratiemetingen over relatief korte deelperioden van een 

continu lozingsexperiment geen bijzonder hoge eisen worden gesteld, mits de no-

) daarbij komt nog dat de Waddenzee grotendeels in het buitengebied valt (zie 
fig. 6), waar in het geheel niet werd verzeild. 
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dige voorzorgen æ t be trekking tot de omgeving van de bron (zie blz. 22 ) in 

acht genomen zijn. De juiste waarde vau de zogenaamde reststroom (de gelijk-

stroomeomponent van ie stroom) is hierbij nauwelijks van belang. Deze rest-

stroom (die in het betreffende gebied vrij groot is) speelt bij de opbouw van 

het kleurstofpatroon gedurende de lozingsperiode als geheel ''en laarna) echter 

wel een belangrijke rol en veroorzaakt de sterke asymmetrie d: uit de resulta-

ten zo opvallend naar voren springt. Dit betekent ook dat bij het. simuleren 

van het experiment in het mathematisch model (lit. 3* 6 en .3) wel een vrij 

nauwkeurige schatting van de reststroom noodzakelijk is. De met behulp van 

stroommetingen verzamelde infonnatie terzake is vooi dit doel in feite onvol-

doende, o.m. doordat i:i dit gecompliceerde zeegebied de reststroom ook sterk 

afhankelijk is van de plaats. Daarom moest teri behoeve van het wiskundig model 

getracht worden reststroongegevens mede uit het jedrag van de tracer af te lei-

den; hierbij kan het model op zijn beurt ook als middel worden aangewend. Op 

deze kwescie wordt in deel II van dit rapport (lit. S) nader teruggekomen. 

Als eindre3ultaat van de primaire bewerkingen, toegepast op de zeemetin-

gen, met inbegrip van het verzeilingsprocédé, zijn in figuur 2 de isoconcen-

tratielijnen voor verschillende tijdstippen van het experiment van 19^6 gegeven, 

Het experiment van 1965 moet in dit verband meer ajc orienterend worden be-

schouwd. De meest volledige kaart met isoconcentratielijnen voor het experi

ment van dat jaar, kon worden samengesteld uit de ir»e tingen van de lasts te dag 

van lozing (3 juni 1965) e n is gepubliceerd in lit. 4 (fig. 7d) en lit. 5 (fig. 

6d). Bij ae incerpretatie van deze meting wordt råen geconfron^eerd met de com-

plicatie van de onregelmatige lozing,beschreven in paragraaf 1 .-5.1 (zie ook 

fig. 7). 

Om tot de overzichten van fig. 1 en 2 te komen heeft men naast de besproken 

snelheidsgegevens voor de verzeiling, per meetpunt een plaatsbepaling (zie 1.2 

en 1 .3.4 en 2.1) en een concentratiemeting (zie 1.2 en 2.1) ncdig. De posities 

werden tijdens de meting met de hand genoteerd en bij het uitwerken met de nand 

in kaart gebracht. Gezien de onzekerheden die door de verzeiling geintroduceerd 

worden (enige honderden meters in de stroomrichting en enkeie tientallen meters 

loodrecht daarop), was de nauwkeurigheid van de plaat9bepaling steeds voldoende, 

ni. in relatieve en absolute zin binnen de genoemde marges gelegen. Het derca-

systeem kan 's-nachts in absolute zin wel grotere afwijkingen vertonen, m a ^ 

hier werd weinig hinder van ondervonden, doordat er 's-nachts niet met varend 

schip gemeten werd (met uitzondering van 2 nachten door het m.s. "W, Beuke]szoon"), 

De concentraties worden afgeleid uit de fluorineteruitslagen, welke zoals 
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vermeld,d.m.v. recorders geregistreerd werden (zie de voorbeelden in fig. 14). 

Deze registraties moesten echter vollédig met de hand worden uitgewerkt. Hier-

bi j is als volgt te werk gegaan. De uitslag wordt af gelezen en verminderd 

met de uitslag voor gedestilleerd water voor de desbetreffende fluorimeter en 

het desbetreffende meetbereik. Deze "aqua-dest"-uitslag werd daartoe regelina-

tig tijdens de vaart bepaald, omdat hij kan veranderen, hoofdzakelijk ten ge-

volge van vervuiling van de meetcuvet. De overgebleven uitslag wordt vermenig-

vuldigd met het concentratie-equivalent van een schaaldé'el voor de desbetref

fende fluorimeter e.\ het desbetreffende meetbereik op het desbetreffende tijd-

stip. Ook de gevoeligheid van de instrumenten is namelijk aan verloop en schom-

melingen onderhevig. Daarom moet regelmatig gedurende de vaart worden geijkt, 

d.w.z. de uitslag van een oplossing met bekende concentratie worden bepaald. 

Ook werd regelmatig de uitslag met afgesloten lichtweg (duisternis) bepaald om 

een beeld te hebben van de stabiliteit van het nulpunt en een al te groot ver-

loop eventueel te kunnen bijregelen, aismede om te kunnen nagaan xn hoeverre 

een verandering van de "aqua-desf-uitslag inderdaad een verloop in de ei^en-

lijkt meetwaarde betreft of (mede) een gevolg is van nulpuntsverloop. 

De variatie in de gevoeligheid, het nulpunt en de achtergrond (cuvet-in-

vloed) van het instrument, aismede de fouten die bij de bepaling en de interpre-

tatie van de benodigde hulpgroothec'en kunnen optreden, hebben gezamenlijk een 

bepaalde fout in de metingen tot gevolg, waarvan, gezien de aard van de fouten 

en op grond van de ervaring van een groot aantal eerdere proefnemingen, gezegd 

kan worden dat deze fout van toe val lige aard is. Voor een individuele concentra-

tiemeting wordt deze toevallige fout op t> å 10$ (plus of min) geschat. Het toe-

vallige karakter zou betekenen dat in massabepalingen en bij andere middelende 

of integrerende processen de invloed aanzienlijk minder, m.a.w. vrijwel verwaar-

loosbaar zou zijn. Op deze uitapraak is geen directe controle mogelijk. Bij een 

massabepaling komen naast de individuele meetfouten ni. tal van andere fouten-

bronnen naar voren. De voomaamste hiervan zijn: 

a) de onzekerheid in de bepaling van isoconoentratielijnen uit de gemeten 

concentraties. De in de ruimte verspreide en soms vrij schaarse gegevens laten 

hier veelal vrij grote verschillen in interpretatie toe (zie ook lit. 7> blz. 19 

en 20 en lit. 7, fig. 11). 

b) Onzekerheden aangaande het lot van het rhodamine-B, afgezien van de ver-

spreiding. De kleurstof kan aan slib geadsorbeerd worden, cheoische veranderin-

gen ondergaan (o.a. onder invloed van licht) of door organismen worden opgenoaen« 

Bij sommige experimenten zijn er aanwljzingen dat door deze effecten reeds bin-
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nen enktle dagen aanzienlijke percentages aan de meetbare hoeveelheid kleur-

stof worden onttrokken (zie o.m. lit. 7). Het afzonderlijke aandeel van de 

effecten is doorgaans moeilijk vast te stellen. Wel is er iets bekend over per

centages geadsorbeerd rhodamine-B in individuele monsters (lit. 15). Bij het 

onderhavige experiment lijken de verdwijningsmechanismen geen belangrijke rol 

te hebben gespeeld, er is eerder sprake van een massa-oversohot op verschillen-

de tijdstippen dan van een massatekort (zie deel II van dll rapport (lit. 8); 

vergelijk ook lit. 16). 

c) De onzekerheid in de zeewater-"achtergrond". Deze hangt van tijd en 

plaats af en kan daardoor in het inv:endige van een grote kleurstofwolk niet 

meer met zekerheid v/orden vastgesteld; er is teveel tijd verlopen sinds de eigen-

lijke achtergrondsme tingen (voor de proef) en de randen v,-aar de concentratie de 

aohtergrondswaarde asymptotisch benaderc*, ligger, te ver v.-eg Doordat het verlocn 

aan de randen bovendien, zolang er n'.et in het gehele gebied evenv.icht heerst. 

steeds vlakker wordt, is het steeds moeilijker om uit het gedrag aan de randen 

de achtergrondsasymptoot te schatten. Om een beeId te vormen van de invloed van 

een betrekkelijk kleine achtergrond sfout, beschouv.e mer. de verdeling omstreeks 
2 

het einde van de kleurstoflozing. In een gebied van ca 11>00 km is, voldens de 

gekozen interpretatie, de concentratie S 2x10 kg/mJ. De contour van 1 x i0 

kg/m') (die overigens ook bij de overige opnaraen als onvoldoende betrouwbaar 

niet getekend wordt), valt reeds buiten het gebied dat doer de schepen wordt be-

reikt, met uitzondering van de zuidzijde van het gebied, v/aar de concentratie 

tengevolge van de re3tstroom snel afvalt; dit zuidelijke gebied heeft echter 

slechts voor zijn naaste omgeving betekenis, en zegt weinig over de achtergrond 

aan de noordzijde, op oa 60 km afstand. Het is daarora zeer v;el denkbaar dat ge-

middeld een over- of onderschatting van de achtergrond van 1 x 10 kg/my plaats-

vindt, hetgeen over een oppervlak binnen de aangenomen contour van 2 x 10 kgA 
f o 

reeds een massadefect van 1 jjOO x 10 (opp. in ra ) x 10 (globale waarde van de 

gemiddelde diepte (meters)) x 10 (kg/ny) = 1̂ 0 kg oplevert, d.i. ca dfo van de 

geloosde hoeveelheid van ca 1900 kg 

•>.2. Luchtfoto's 

De bewerking van de luchtfoto's heeft bestaan uit het reconstrueren van de juiste 

schaal»orientatie en positie van de begrenzingen van het(op de foto's)zichtbare ge-

deelte van de kleurstofpatronen,Op deze wijze vindt men,met voor de toepassing vol-

doende nauwkeurigheidfde lijnen waarlangs zich de"middelpunten"van de diverse wolk-

jes van uiteenlopende ouderdom bevinden,waaruit men zich de continue lozing opge-
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bound kan denken. De lijn breekt af op het punt waar de "ouderdom" van de deel-

elementen (wolken) van de pluim zo groot is geworden dat het gekleurde zeewater 

zich op de foto* s niet zichtbaar meer van de omgeving onder Scheldt. Men kan uit 

de reproducties van figuur 9 (blad 1, 2 en 3) enigszins een indruk krijgen hoe 

het fotomateriaal er ongeveer uitziet. De offset reproductie is voor dit doel 

echter niet zo geschikt, temeer daar het bij dit type foto dikwijla juist om 

zeer kleine contrasten gaat. Bovendien geven de illustraties enkele (positieve) 

afdrukken te zien, terwijl men bij de bewerking, door middel van projectie, met 

de oorspronkelijke negatieven respectievelijk met de kleurendia's kan werken, 

zodat geen informatie verloren gaat door een afdrukprocédé. Zoals in paragraaf 

1.4 reeds werd opgemerkt, zijn fijnere details soms beter op de dia's, soms be

ter op de negatieven te zien? in het algemeen kan men zeggen dat de beide typen 

opnamen elkaar aanvullen. 

Voor het bepalen van de juiste schaal van de patronen is het voldoende de 

vlieghoogte te kennen, welke met de brandpuntsafstand van de cameralens de af-

beeldingsverhouding oplevert. De bepaling van de vlieghoogte uitsluitend met 

behulp van de hoogtemeter van het vliegtuig kan vrij grote fouten opleveren. 

Deze meter berust namelijk op luchtdrukbepaling. Niet alleen raoet, in verband 

met de dagelijkse verschilleri in de luchtdruk, de meter aan de grond steeds op-

nieuw op hoogte nul worden ingesteld (waarbij fouten gemaakt kunnen worden), 

maar ook tijdens de vlucht kan de luchtdruk belangrijke wijzigingen ondergaan, 

zowel doordat de tijd verstrijkt als door het plaatsverschil tussen vliegveld 

en werkgebied, De nauwkeurigheid van het meetsysteem, in het bijzonder van het 

aanwijsinstrument is natuurlijk beperkt, terwijl ook toevallige en systematische 

fouten in de aflezing kunnen optreden. Dit laatste bleek bij de vluchten in het 

kader van CPE65 en CPE66 nogal eens het geval, blijkbaar als gevolg van de ver-

deelde aandacht van vlieger en fotograaf voor de vele zaken die bij het manoe-

vreren en fotograferen van be lang zijn. Wanneer zich in het opgenomen beeHvoor-

werpen be vinde.1 die niet te klein zijn en waarvan de afmetingen bekend zijn, is 

men niet langer (uitsluitend) afhankelijk van de hoogtemeter. Ook wanneer er 

slechts op een deel van de opnamen dergelijke voorwerpen voorkomen is een vol-

doend nauwkeurige reconstructie vaak roogelijk, in combinatie met de hoogtemeter-

aflezingen (die afgezien van incidentele afleesfouten in elk geval eun relatieve 

bepaling opleveren) en het gegeven dat de vlieghoogte in het algemeen langzaam 

en geleidelijk verandert, waarbij een bepaalde stijgsnelheid niet overBchreden 

kan worden. Bij de onderhavige metingen kon een aantal malen gebruik gemaakt 

worden van de zogenaamde Petterner ton (diameter 1,58 meter), een enkele maal van 

de toevallige aanwezigheid van één der meetvaartuigen. De bepaling met behulp 
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van de ton, die op de foto* 8 slechts met een diameter van enkele tienden mi li

me ters wordt afgebeeld is uiteraard niet zeer nauwkeur ig. De geeiste nauwkeu-

righeid is echter ook niet bijzonder hoog. In wezen bepaalt men stroomanelhe-

den of getijwegen in "langs-" en "dwars-"richting en daarbij is een nauwkeurig-

heid van 5j6 reeds zeer redelijk. Wat de resultaten van figuur 8 (blad 1, 2, 3 

en 4) aangaat, kan gezegd worden dat in enkele gevallen een mogelijke fout in 

de schaal is overgebleven van de orde van grootte van 10^, maar dat de schaal 

voor de meeste afbeeldingen (die terwille van net overzicht in de illustraties 

slechts sterk verkleind zijn weergegeven) zeker niet meer dan 5$ afwijkt. 

Voor de juiste weergave ten opzichte van kaartgegevens (in fig. 8 ziet men 

een aantal dieptelijnen), heeft men behalve de schaal ook nog de juiste orien-

tatie alsmede één bekende positie nodig. Zonder het laatste is nog een transla-

tie mogelijk; zonder het tweede nog een rotatie. De orientatie volgt uit de 

kompas-aflezing in het vliegtuig; dat de orientatie en daarmee de kompas-afle-

zing van het vliegtuig bij zijwind niet overeenkomt met de verplaatsingsrich-

ting ten opzichte van het vaste aardoppervlak doet hierbij in het geheel niet 

ter zake. Wei ter zake zijn de kompasfouten en de afleesfouten. Bovendien werd 

tijdena een overlappende serie (zie fig. 9) niet steeds bij iedere foto het kom

pas opnieuw af gelezen; daar staat tegenover dat door middel van de vele details 

die doorgaans op het overlappende gedeelte van twee op elkaar volgende foto's 

zichtbaar zijn, meestal een zeer nauwkeurige aanBluiting in relatieve positie 

en orientatie mogelijk is. De afbeelding op blad 3 van figuur 9 maakt dit wel 

duidciijkj met ziet daaruit tevens dat de orientatie van het vliegtuig geduren-

de één serie-opname aanzienlijk kan veranderen (in dit geval 18 graden over de 

eerete drie opnamen ofwel een vliegafstand van ca 1050 m). Deze verandering 

wordt dus doorgaans wel verdisconteerd; alleen in de orientatie van de serie

montage als geheel kan een niet-verwaarloosbare onzekerheid zitten. Naar schat-

ting beloopt de afwijking in de orientatie gemiddeld 6 å 7 graden. 

Tenslotte is er de positie van het patroon als geheel, wat bij gegeven 

orientatie en schaal gelijkwaardig is met de positie van één enkel punt. Van de 

reeds genoemde Petterner ton is de verankeringspositie bekend. Ook de positie 

van het lozingspunt is bekend. Door dit laatste ligt de positie in de richting 

loodrecht op de kust (s» de richting loodrecht op de stroom c.q. pluim-richting) 

scherp vast, welhaast binnen 10 å 20 m, dus zeker binnen 1$ van de afstand tot 

de kust. Sit is overigens van weinig belang; VOOT de doelstelllng van de analyse, 

het verkrijgen van gegevens die essentiSel zijn voor simulaties met het wiskun-

dige model, zou een veel grotere onzekerheid in dit opzicht volkomen aanvaard-

baar zijn. Over de positie in de richting van de stroomrichting geeft de pluim 
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self veel minder houvast dan voor de dvarsrichting; ult de foto's blijkt, o.a. 

door vergelijking met de positie van de Pet terner ton, dat de pluim vaak pae op 

honderden meters afstand ran het lozingspunt dicht genoeg tot net oppervlak 

genaderd is om zichtbaar te vorden, Dit is op zichzelf een interessant gegeven; 

de preciese bepaling van de betreffende afstand* welke afstand uiteraard sterk 

varieert, is van minder be lang. Een troede reden om een zekere nauwkeurigheid 

in absolute positiebepaling in de richting van de (gemiddelde) stroming te ei-

sen is het feit dat men de effectieve stroomsnelheid ofvel de verplaatsing van 

de watexmassa's vil afleiden uit de veranderlijke afstand tussen het lozings

punt en het "omkeerpunt" in de pluim, dat zich rond de kentering heeft gevormd, 

voorzover it punt (nog) op de foto*s zichtbaar is (men vindt het in ca 40 van 

de 49 uitgewerkte situaties van figuur 8). Het gaat hier om het opoeten van af

standen variérend van ca 100 tot 5400 m in fig. 6; in theorie kunnen de afstan

den van 0 tot ca 10.000 m (de volle "getijveg") bedragen, maar het is de vraag 

(gezien de totale lengte van de patronen op blad J en 4 van fig. 8) of men met 

het in 1966 toegepaste debiet verder dan ca 5000 m (bij vaarneming op geschikte 

tijdstippen) zou zijn gekomen. Houdt men rekening met de bevegingen van de Pet-

temer ton over het getij (als gevolg van de lange ankerketting be vindt de ton 

zich bij volle stroom ca 30 m stroomafwaarts van het verankeringspunt), dan is 

in principe een nauvkeurigheid binnen 10 å 20m 00k in de richting van de (gemid

delde) stroming mogelijk. In de praktijk is de ton of een ander bekend punt 

echter niet altijd op de fotoserie aanvezig of vaameembaar. Wanneer het foto-

programma van 2 vluchten per dag echter volledig had kunnen vorden uitgevoerd 

(met de ingecalculeerde onderbrekingen door weersomstandigheden), dan had men, 

gezien het bovenstaande, de getijbeveging gedurende de 12-daagse lozingsperiode 

kunnen reconstrueren, met een in vergelijking met andere methoden grote nauv

keurigheid, zodanig zelfs dat vaarschijnlijk 00k het verloop van de reststroom 

had kunnen vorden bepaald. Daamaast zou een goed inzicht zijn verkregen in de 

grootte en het karakter van de dvarsstromen en de variaties daarin. Al deze ge-

gevens tezamen zijn van belang voor de simulatie van het experiment zelf (vaar-

bij dan alleen de eigenlijke diffusieparameters als onbekende optreden) zovel als 

voor voorspellende berekeningen aangaande de radio-actieve en andere afvalstof-

fen. In hoeverre de verl.egen gegevens hiertoe toch nog een bijdrage leveren, 

vordt onderzocht in deel II van dit rapport (lit. 8). 

Alleen zij nog opgemerkt, dat de stroomsnelheden en verplaatsingen een an

dere betekenis hebben, en daardoor 00k afvijkende getalwaarden kunnen opleveren, 

dan met stroommeters bepaalde anelheden en met drijversgevonden verplaatsingen. 

Voor de onderhavige doelstelling zijn de uit het kleurstofgedrag bepaalde groot-

heden echter juist de gezochte. 
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4. Samenvattinft 

In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een experiment waarbij 

de verspreiding als functie van plaats en tijd is bestudeerd van een merk-

stof (rhodanine-B) die gedurende 12 dagen met constant debiet werd geloosd 

door middel van een bestaande afvalwaterleiding (van het Reactor Centrum Neder

land te Petten) welke op 3500 m uit de kust in zee uitmondt. Het betreffende 

gebied is zo ondiep en de waterbeweging zodanig intensief, dat het voldoende 

is alleen de verspreiding in horizontale zin te beschouwen. Straficatiever-

schijnselen werden niet waargenomen. De proef werd uitgevoerd in de periode 

begin oktober tot begin november 1966 waarbij de kleurstoflozing van 3 tot 15 

oktober plaatsvond. Een voorbereidende proef op kleinere schaal, met een lo-

zingsduur van 6 dagen en een kleiner kleurstofdebiet werd in 19^5 uitgevoerd 

(code CPEéjj). Deze voorbereidende proef wordt slechts in het kort beschreven. 

De nota beperkt ?1ch tot een beschrijving van de experimenten (hoofdstuk 

2) en de gebruikte middelen, aismede de primaire verwerking van de waamemingen 

(hoofdst'ik 3) en de weergave van de resul^ten daarvan (figuren 1, 2, 4? 5t Q» 

9 en 10). Het is de bedæling in een tweede deel, "Interpretatie" (lit. 8), in 

te gaan op theorecische interpretaties, verwerking van de resultaten in wiskun-

dige modellen en de functie van deze modellen voor praktische doeleinden. Als 

doelstellingen van het onderzoek als geheel zouden we kunnen onderscheiden: 

a) Het verkrijgen van een direkt inzicht in het vers pre idingspatroon dat 

ontstaat wanneer met de bestaande lozingsvoorziening cpgeloste (en conservatie-

ve) stoffen continue worden geloosd, 

b) Het verkrijgen van getalwaarden voor de parameters die optreden in de 

wiskundige modellen waannee ook andere situaties dan de waargenomene berekend 

kunnen worden (bij voorbeeld lozing van stoffen die betrekkelijk snel worden 

afgebroken of waarvan de radio-activiteit vervalt, lozingen van langere duur, 

perioden met andere reststroomwaarden etc.), 

c) Het vergroten van de algemene inzichten op het gebied van verspreiding 

door diffusie en advectie in zee en de stromings- en turbulentiepatronen die 

daarbij een rol spelen. Bij het verdiepen van het inzicht spelen de modellen 

als hulpmiddel een rolf daarnaast is de vergelijking met resultaten, verkregen 

op andere plaatsen en tijden van belang, Het verdiepte inzicht kan onder meer 

een neerslag vinden in een uitbreiding van de verzameling van modellen of ver-

andering en uitbreiding van de bestaande modellen en langs deze weg tenslotte 

ook weer een rol epelen bij praktische toepassingen. 
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Rechtstreekse toepassing van de huidige nota is alleen mogelijk voor 

doelstelling (a). De beide anderen zullen pas in tweede instantie aan de orde 

konen, waarbij o.m. gedacht kan worden aan de voorgenomen vervolgnota (lit. 8). 

De voornaaoste hulpmiddelen die bij de onderhavige experimenten voor de 

waaraemingen werden gebruikt waren fluorimetrische bepaling van merkstofgehal-

ten (zowel aan individuele kustmonsters als continu aan boord van varende 

schepen) en luchtfotografie. Verder verden ook> enkele stroommetingen verricht 

en werd gebruik gemaakt van metingen van derden, welke hoofdzakelijk op routi-

nebasis, buiten het kader van de merkstof-onderzoekingen plaatsvonden, zoals 

de waarneoingen aan boord van lichtschepen. Een groot aantal instellingen ver-

leende medewerking (hoofdstuk 7). Een literatuurlijst is toegevoegd (hoof dstuk 

6). 

5. Summary 

In this report, an experiment is described in which the spread of a con

tinuously injected tracer, rhodamine-B, is studied as a function of time and 

place. The tracer was released over a period of 12 days at a constant rate with 

the implementation of an existing pipeline which debouches into the sea at a 

distance of 3.5 km from the Netherlands* coast near Fetten. The main experiment 

was performed in the fall of 1966; a preparative experiment on a smaller scale 

was made in 1965. 

The report has been confined to a description of the experiments (chapter 

2), the material aids (chapter 1) and the primary processing of the observations 

(chapter 3) along with a presentation of the associated results (figures 1,2, 

4, 5t 8* 9 and 10). It is the intention that a second report be published in 

which a theoretical interpretation of the results will be furnished. Thereby, 

use will be made of mathematical models, which in turn axe also exploited for 

practical applications. The investigation as a whole has three purposest 

a) acquisition of an immediate and direct insight into the pattern of 

spreading arising with continuous release of conservative,dissolvable materials 

at the Petten outfall site; 

b) the obtaining of parametric values to be used in mathematical models, 

by which situations other than the one observed can be computed (e.g. release 

of non-conservative substances, longer release periods, periods with different 

net current values etc.); 
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c) an increase in the understanding of diffusion and advection processes 

in the sea, as well as pertinent information concerning currents and turbu

lence patterns. In deepening this understanding, mathematical models play the 

part of an auxiliary tool. Comparison with results from other times and places 

is important. The knowledge gained may lead, among other things, to an exten

sion of the set of models or to modifications within the existing models and 

in this way achieve a certain degree of feedback for various practical appli

cations . 

For direct application the report at hand can only be used for purpose (a). 

The remaining two purposes require a further examination of the material, for 

which the reader is referred to the proposed supplementary report (ref. 6). 

The principal expedients used for the observations in the present experi

ments have been fluorimetric determination of tracer concentration (by means of 

both surf zone samples and continuous sampling with direct detection and recor

ding aboard cruising ships) and aerial photography. Additional sources of in

formation included some current measurements and routine observations aboard 

light vessels. 

A great number of institutions and individuals co-operated in the activi

ties (chapter 7). 

A list of references is added (chapter 6). 
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T» Bijdragen van diverse diensten en lnstelllngen. 

Zoals uit het voorgaande, vooral uit hoofdstuk 1, reeds is gebleken, hebben 

zeer veel personen en insteliingen directe medewerking verleend aan de eiperimen-

ten en de voorbereiding daarvan. 

Het aantal verschillende personen dat min of meer permanent of gedurende enige 

dagen zijn medewerking gaf aan de proefneming van 1966, bedroeg ongeveer 90. In 

dit hoofdstuk zullen echter geen namen van personen vorden genoenrt, doch slechta 

de voornaamste instellingen di« tijdens de experimenten van 1965 e n 1966 een ac-

tieve bijdrage hebben gegeven. In willekeurige volgorde worden er hieronder 20 

opgesomd. 

Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst te Den Haag 

Rijkswaterstaat, Directie Bruggen, Ben Haag 

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee te Den Helder 

Technisch-Physische Dienst, TNO-TH te Delft 

Aero Ypenburg te Zestienhoven 

Rijkswerf te Den Helder 

Studiecentrum voor Kernenergie te Mol (Belgie) 

Koninklijk Ned. Meteorologisch Instituut, Oceanografische Afdeling te De Bilt 

Dienst van het Loodswezen te Terschelling 

Rijkswaterstaat, Directie WW, Mathematisch-Fysische Afdeling te Den Haag 

Rijkswaterstaat, Directie WW, Afdeling Kustonderzoek te Den Haag 

Rijks Instituut voor Visserijonderzoek te IJmuiden 

Koninklijke Marine te Den Helder 

Rijkswaterstaat, Bureau Havenmonden te IJmuiden 

Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling te Den Haag 

Koninklijke Landmacht (1965, radarinstallatie) 

Reactor Centrum Nederland te Petten 

Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst te Delft. 

Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater te Voorburg 

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, arr, Hoorn 
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In memoriam W. Vros en NJ). van der Voorn 

Kort na de aanvang van het experiment bij Petten in 1966 kwam de heer 

W. Vros van de directie Algr æne Dienst van de Rijkswaterstaat tijdens werk-

zaamheden als fotograaf in het kader van genoemd experiment» bij een vlieg-

ongeluk om het leven. 

De heer Vros had al vele malen soortgelijke fotovluchten op verzoek van 

de Mathematisch-Fysische Afdeling gemaakt, Ook door de fotografie van objecten 

op het land had hij naast zijn drukke werkzaamheden voor de directie Algemene 

Dienst en andere waterstaatsdiensten, een gewaardeerde bijdrage tot het werk 

van de Mathematisch-Fysische Afdeling geleverd, 

Zijn enthousiasme was altijd bijzonder groot, vooral wanneer het om foto

graf ie vanuit vliegtuigen ging, Hij verheugde er zich buitengewoon op dat er 

bij gunstig weer gedurende het experiment bij Petten dagelijks 4én of twee 

vluchten zouden worden gemaakt, Helaas werd de vlucht op de tweede dag van de 

voorgenomen periode voor de heer Vros en de oicgekomen piloot de laatste activi-

teit van hun leven. 

De ontcrteltenis bij de vele medewerkers aan het experiment was groot, na 

de eerste schok gevolgd door het medeleven met het achtergebleven gezin. 

Bij het zelfde ongeluk liet ook de piloot van het vliegtuig, de heer N.D, 

van der Voorn het leven. 

De heer van der Voorn had reeds vele vluchten in opdracht van de Rijkswater-

staat ondernomen. Behalve de vluchten in verband met de kleurstofexperimenten 

van de Mathematisch-Fysische Afdeling, begonnen in november 1962, maakte hij 

ook een groot aantal vluchten in opdracht van de Deltadienst, in het kader van 

het onderzoek naar het gedrag van het ijs in de strenge winter 1962-1963 door 

de grote rivieren aangevoerd. 

Door de veelvuldige kontakten was de heer Van der Voorn een goede bekende 

van de betrokken medewerkers van de Rijkswaterst?at geworden. Doer zijn prettige 

persoonlijkheid en zijn bereidwilligheid en hulpvwardigheid bij de uitvoering 

van de werkzaaaiheden, had hij zich bovendien bij de genoemde medewerkers een 

grote sympathie verworven. Deze omstandlgheden en de jonge leeftijd waarop hij 

om het leven kwam, maakten de schok en het medeleven met zijn gezin na het 

ongeluk des te groter. 
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Tussen de aard van de werkzaamheden en het ongeluk best ond geert verband. 

De uitwendige omstandigheden tildens de landing, waarbij.het ongeluk plaats-

vond maren normal* 

Toen het droevige nieuws onder de vele medewerkers aan het experiment 

bekend werd, gaf dit aanleiding tot grote verslagenheid, gevolgd door vele 

spontane reacties, ook var. hen die de beide slachtoffers in het geheel niet 

kenden, zoals de bemanningen van de schepen. 

Bij hen die door hun werk Vros en Van der Yoorn leerden kennen, is,ook nu 

vljf jaar na het ongeluk deze woorden pas urorden geschreven, de herinnering 

aan deze twee enthousiaste mensen nog altijd zeer levendig. 
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