
Struikelende golf

Golven zijn een beweging door het water heen.

Ze nemen het water niet met zich mee, dat

blijft steeds op dezelfde plek. Maar met elke

golf die langskomt, maakt het water wel een

cirkelbeweging. Die draaiing in het waterop-

pervlak gaat door tot enkele meters diepte.

Uiteindelijk bereiken de golven de kust. Daar

loopt de bodem langzaam omhoog en dan

verandert er iets aan de golven. De bodem remt

de draaibeweging van de golven onder water

af, terwijl ze aan het oppervlak nog even hard

doorgaan. Vlak bij de kust struikelt een golf

daardoor als het ware over zichzelf. Hij 'breekt'

en de bovenkant valt met donderend geraas in

de branding.

Door de kracht van de golfbeweging stroomt
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Streep op het strand

Bij een wandeling over het strand,

kom je van alles tegen. Zeker na

een storm vind je zeewier, schel-

pen, hout, plastic en ander afval

op het strand. Dat is door de

wind en door stromingen in zee

richting het strand gedreven.

Zo komt allerlei drijvend spul uit-

eindelijk in de branding terecht.

En daar wordt het door brekende

golven uiteindelijk op het strand

geworpen. Wat dan opvalt, is dat

alle aangespoelde dingen in een

redelijk rechte lijn op het strand

liggen. Die lijn heet de vloedlijn.

Daaraan kun je zien tot hoever de

zee bij hoogwater het strand op

is gekomen.

Zo'n rechte vloedlijn ontstaat

doordat het water met veel

kracht het strand opstroomt en

met minder kracht terugstroomt.

De kracht van een golf in de

branding kan heel groot zijn.

Groot genoeg om zelfs stenen en

zware stukken wrakhout op het

strand te werpen.

Maar een golf verliest zijn kracht

snel door het breken en het uit-

stromen op het strand. Zeker op

het hoogste punt van de vloed

heeft het water dat terugstroomt

weinig kracht meer. Zelfs wier en

schelpen zijn te zwaar voor dat

terugstromende water. Ze blijven

liggen in een streep op het strand:

de vloedlijn.

het water van een gebroken golf nog meters

door het strand op. Totdat de zwaartekracht

sterker wordt en het water over het schuine

strand weer terug de zee in trekt.

Soms gaat dat terugstromen met zoveel kracht

datje de zee aan je voeten voelt trekken. Eerst

komt er een golfop je afdie je naar het strand

duwt. En dan sleurt het terugstromende water

je weer in zee. Zo slingert de branding je lekker

heen en weer.

Als er hoge golven zijn, moet je met dit schom-

melen wel oppassen. Een sterke golf kanje

omvergooien en onder water duwen, waarna je

door de sterke terugstroom in zee wordt

getrokken. De zee is dan sterker dan jijzelf,

waardoor je misschien niet op tijd boven water

kunt komen.



Witte lucht

Water is doorzichtig en de zee is blauw. Maar in

de branding wordt het opeens weer wit. Net

een toverbal, dat water.

De blauwe kleur van de zee heeft te maken met

het zonlicht. Van alle kleuren die samen wit

zonlicht maken, weerkaatst het water alleen

het blauw. Daarom zien we de zee als blauw.

Maar als het water opeens enorm door elkaar

wordt geklutst, dan krijgt het een witte kleur.

Door de heftige beweging komen er allemaal

luchtbelletjes in het water. De lucht in die bel-

Ietjes weerkaatst al het licht van de zon.

Daarom ziet de branding van de zee er wit uit.

Van dichtbij zie je die belletjes ook. Het lijkt

wel schuim. Maar watje ziet is eigenlijk alleen . -32
maar lucht, gevangen in het water.

Golven met richtinggevoel

Gaje bij Bloemendaal, Hoek van Holland of

Knokke naar het strand, dan zie je op elk van

die stranden de golven recht op je afkomen. Zo

hoort dat op een strand, dat is heel gewoon.

Maar stel je nu eens voor dat aan de overkant

van de Noordzee een jongen of meisje op het

strand van Lowestoft, Aldeburgh ofHarwich

staat. Die ziet precies hetzelfde. En die vindt

dat natuurlijk ook heel gewoon.

Hoe kan dat nou, zuljeje afvragen. Het lijkt

wel of die golven op zee afspraken met elkaar

maken: ga jij naar Engeland, dan rol ik naar

Nederland en België. Ofzou elke golfdie de

ene kant op gaat, een tegengolf de andere kant

op hebben?

Het is natuurlijk weer ingewikkelder. Midden

op zee bewegen de golven in de richting van de

wind. Van het punt waar ze ontstaan kunnen ze

duizenden kilometers voortrollen over zee.

Golven die de kust van de Noordzee bereiken,

kunnen dus best ergens in de Noordelijke IJszee

ofop de Atlantische Oceaan zijn ontstaan.

Als een golf in de buurt van de kust komt, wordt

hij door de oplopende bodem afgeremd. Bij een

golf die schuin op de kust komt afrollen, wordt de

kant het dichtst bij het strand het eerst afgeremd.

De golf zal daar iets langzamer voortrollen dan

het gedeelte dat de bodem nog niet heeft geraakt.

En dat gaat met elk volgend stukje van de golf

precies zo, net zolang tot de hele golf recht voor

de kust ligt.

De oplopende bodem zorgt er dus voor dat golven

bij de kust van richting veranderen en altijd recht

voor het strand komen te liggen.

In Hoek van Holland én in Harwich.
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