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Motivatie: opening O&O-plein 
•! Toegepaste 

Wiskunde 
wordt 
bedreven in 
Citadel, 
deze toren. 
Vanuit mijn 
kamer kijk 
ik uit op dit 
nieuwe 
plein met 
de 
magnifieke 
golfgoot. 



Motivatie: soliton 
•! Golfgoot smaller dan typische nauwe kanalen 

Schotland. 

•! 1834: Scott Russel nam soliton of solitaire golf 
waar toen snel voortgetrokken narrow boat plots 
stopte .... 

•! Hij reproduceerde soliton in laboratoriumtanken, 
maar wetenschappers geloofden hem niet: 
vreemde enkelvoudige golf onder de golven. 

•! Later wel: vergelijking opgesteld NL-wiskundigen 
Korteweg & DeVries in 1895, en Zabusky & 
Kruskal in 1965. 



Motivatie: soliton 
•! “Aan eind van goot 

zitten 2 sluisdeuren, 
daar waar graaf-
machine staat. Tussen 
deze schuifdeuren 
staat waterpeil stuk 
hoger – 90cm- dan in 
goot met diepgang van 
41cm. Na ons teken 
wordt zo voorste 
schuifdeur rap om-
hooggetrokken. 2 
dominante golven 
zullen zich dan door 
goot op ons afsnellen.” 

•! Ism vz Student Union. 



http://www.woutzweers.nl/video/soliton%20splash%20geurts%20MVI_4403.mov 



Ontstaansgeschiedenis 

•! 3 profs (Polderman, Van Groesen & Geurts) 

komen mid-sept apart met vraag: “Onno kun je 

soliton maken in golfgoot bij opening plein?” 

•! Google: youtube soliton & dubbelsoliton 
http://www.youtube.com/watch?v=hfc3IL9gAts 

•! Later: “Ja, maar soliton te saai, want wanden 

niet doorzichtig.” 

•! Nadenken over wat spectaculairders ... maar ... 

•! geen verdere reactie over budget & tijd bij 

opening? 



Intermezzo: wat is een soliton? 
•! Soliton, een compacte/enkelvoudige golf, een 

gelokaliseerde ophoping van zich rap 
voortstuwend water: 

•! Amplitude soliton: a 

•! Snelheid soliton: 
c = g(H+a)  

•! Hoogte boven 
rustvlak:  

•! Rustdiepte = H 

!(x,t) = a sech2["(x # ct)]

!(x,t)



Ontstaansgeschiedenis ... 
•! ... geen reactie of budget & tijd bij opening ... 

•! Dan maar aan slag met designer/kunstenaar 

Wout Zweers. 

•! Testversie zondag 19-09 in 

Roombeek kunstwerk. 

•! Het werkt! http://www.youtube.com/watch?v=Of4_8RGGI80 



Ontstaansgeschiedenis ... 
•! ... uitbesteden bouwen sluisdeuren op locatie ... 

•! Doorgaan golf bij opening hangt af van testruns 
op 27-09 (regen): 

•! Maar het werkt hoge splash! 

•! Gevoeligheden in 
hoogteverschillen: 
3) 41 en 90cm wel splash 3-3.5m 
4) 45 en 80cm 1.5m golfje? 

•! 7 runs: run 5. 
http://www.youtube.com/watch?v=MADng1fqECY 
http://www.youtube.com/watch?v=giRjjBcPImo&NR=1 
http://www.woutzweers.nl/text%202010/2010%20soliton%20splash.html 



Ontstaansgeschiedenis ... 
•! Moment suprême 30 sept. 

http://www.woutzweers.nl/video/soliton%20splash%20geurts%20MVI_4403.mov 



•! Hoogste 
splash: 
3.5-4m! 

•! Missie 
voltooid. 

•! Film: 
Prof. 
Geurts 



Verrassende effecten 
•! Run 2 op 30-09 met 43 vs. 90cm: 













Geen brekende golf ofwel geen bore! 



Wanneer wel/geen brekende golf? 

•! Start: 
- 90cm in sluis 
- 41cm in goot 
- wel breking 
- brekende golf of bore: 

•! Start: 
- 90cm in sluis 
- 43cm in goot 
- geen breking 
- 2 solitons: 



Intermezzo: wat is een bore? 
•! Een bore, of hydraulische sprong is wiskundige benadering van brekende 

golf als een plotselinge sprong in hoogte golf en snelheid van golf. 

•! Grafisch:  

•! Diepte net voor sprong h1; diepte net erna h2. 
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•! Snelheid van sprong:  

•! Dus: nieuwe positie sprong = oude positie+(verstreken tijdje) x (snelheid sprong) 

Intermezzo: wat is een bore ... 



Intermezzo: wat is dispersie? 
•! Soliton = compacte/enkelvoudige golf itt harmonische golven. 

•! Klassieke golven herhalen zich. 

•! Golven hebben golflengte: 

•! Dispersie is fenomeen dat lange (water)golven sneller lopen dan korte. 



Intermezzo: wat is dispersie ... 

•! Dispersie is fenomeen dat lange (water)golven sneller 
lopen dan korte: http://www.youtube.com/watch?v=dESm6VjfSNs 



Intermezzo: wat is dispersie ... 
•! Ondiep (!) water: golven van alle golflengtes bewegen zich even snel. 

•! Ondiepwatergolven kennen geen dispersie en breken dus te snel.  

•! Voortplantingssnelheid:  

•! Voorbeelden ... tsunami’s, brekende golven op strand. 

•! Wiskundige uitdaging: bouw hanteerbaar wiskundige model om te voorspellen 
wanneer golf of niet breekt, of deels breekt. 

•! Maak voorspelling wanneer dispersie of breking de strijd wint. 

c = gH



Verrassing 
•! Wiskundige uitdaging: bouw simpele model om te voorspellen wanneer golf of 

niet breekt, of deels breekt (Severn Bore, foto Peregrine): 



Relevantie BSS-experiment? 
•! Voorspellen brekerlijn aan kust: toename zandtransport 

in surf zone met brekers, zanderosie en -depositie. 



Relevantie BSS-experiment ... 
•! Toegepaste wiskunde kustwaterdynamiek van golven en 

zand, rivierstromingen. 

•! Rekenmodellen voor kustbescherming, Petten: 



•! Toponderdeel in opgave onderwijs op Masterniveau: 

Relevantie BSS-experiment ... 

Rust: http://wwwhome.math.utwente.nl/~bokhoveo/pdvn/index.html 



•! Splash profielen in contractie ... maar … optimalisatie: 

Relevantie BSS-experiment ... 



Conclusie 

(wiskunde schept golven) 



Epiloog 

•! Mijn interesse in Toegepast Wiskunde: 

- wiskundige modellering partiële differentiaalvgl. 

- adequate computermodellen 

- wiskundige structuur … toepassen in legio contexten 

•! Werkkringen afstudeerders … mijn TW-vakgebied: 

- MARIN, SHELL, Alkyon, Deltares (WL), Brownline, Accenture, 

NLR, …. 

- ip werk zat; dit soort bedrijven neemt kenniswerkers aan. 
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