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Muien, een gevaarlijk

verschijnsel

Wat zijn muien?

Muien zijn zeewaarts gerichte stromingen die ontstaan

tussen de zandbanken vlak onder de kust. De stroom-

richting is meestal loodrecht op de kustlijn. Wat muien

ook zo gevaarlijk en verraderlijk maakt is het feit dat

ze geen vaste locatie hebben.

Hoe ontstaan ze?

Golven vanuit zee hebben, als ze in de richting van de

kust lopen, een zekere snelheid.

Waterdeeltjes in een golf hebben een zogenoemde

oscillerende beweging. D.w.z.: de deeltjes maken een

cirkelvormige beweging en wel zodanig dat de cirkel

nooit geheel gesloten is maar zich voort beweegt in de

richting van de kust.

Zodra een golf het ondiepewater bij de kust bereikt

zal de golf breken. Dit komt omdat de snelheid van het

water bij de bodem wordt afgeremd terwijl het water aan

het oppervlak ongehinderd door kan lopen. De bovenste

waterlaag 'vliegt' als het ware over de onderlaag heen

en breekt zodoende. Op deze wijze ontstaat er een stu-

wing omdat aan de kust een ruimtegebrek ontstaat voor

al het water dat wordt aangevoerd (vergelijk het maar

met het ontstaan van de tsunami). Al dat water zal weer

zeewaarts moeten stromen. Door de opstuwing van het

water wordt tevens bezinkingsmateriaal meegevoerd dat

op het strand wordt afgezet. De terugloop van het water

gaat voor een deel met geringesnelheid over de bodem

regelrecht naar zee. Een ander deel loopt evenwijdig

aan de kustlijn via ondiepe geuten die ontstaan tussen

de zandbanken, de zogenoemde, zwinnen. (Afb, 1)

Uit deze zwinnen verzamelt het water zich in zeewaarts

gerichte geulen waar het water zich met hoge snelheid

verplaatst richting de zee. Deze geulen zijn de Vipstro-

men' ook wel 'muien' genoemd.

Door de hoge stroomsnelheid van het water zal ook nog

bezinkingsmateriaal worden meegenomen zodat de mui

nog dieperkan worden.

Soorten muien

Er bestaan 'vrije' muien. Dat zijn muien die ontstaan aan

de kust zonder dat obstakels aanwezig zijn. Voorts zijn

er 'geforceerde' muien. Dat zijn muien die ontstaan bij

bijvoorbeeld strekdammen en havenhoofden.

Het zal duidelijk zijn dat deze extra gevaarlijk zijn,
mede als gevolg van de aanwezigheid van de genoemde

obstakels.

Voorwaarden voor het ontstaan

van vrij muien

-Golfhoogte en wind

-Waterstand en locatie

-Getij

Muien eisen elk jaar weer slachtoffers. Mensen zijn er niet op verdacht

en vinden zo de verdrinkingsdood.

Afbeelding1.

Schema van zwinnen en muien.
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De golven en de wind leveren de grootste bijdrage aan

de muistroming. Dat komt omdat er een plaatselijk

hogere waterstand kan ontstaan zodat het water gefor-

ceerd weg moet kunnen stromen. De beschikbare ruim-

te wit nog al eens te nauwzijn waardoor een plaatselijk

sterke stroming richting de zee kan ontstaan. Verder is

de windkracht van belang. Het ligt voor de hand dat een

sterkere wind het water hoger zal opstuwen richting de

kust. Met alle gevolgen van dien.

Belangrijk voor het ontstaan van muien zijn de water-

stand en de locatie. Nu kan men twee situaties onder-

scheiden, Er zijn muien die bij laag water droog vallen

(groene lijnen, afb. 2) en muien die bij laag water niet

droog vallen (rode lijnen). De blauwe lijnen met onder-

broken gelestrepen geven de zandbanken aan die bij

laag water niet altijd droog vallen.

De gele lijnen geven de droge banken aan die bij laag

water nauwelijks 'mui'water leveren. De zwarte lijnen

geven de stroompje van kleine zwinnetjes aan. Tussen

de zandbanken bevinden zich evenwijdig aan de kust

de zogenoemde zwinnen. Deze lopen bij opkomend tij

langzaam vol. Bij afgaand tij zal het voor het water niet

meer mogelijk zijn om het zwin verder op te vullen.

Het overtollige water kan niet meer over de zandbanken

regelrecht naar zee stromen. Zodoende moet het zich

een uitweg zoeken via de geulen tussen de banken.

Hierdoor ontstaat een stroomversnelling richting de

zee (de mui) met alle gevaren van dien.

Een derde factor die risicobepalend is, is het getij. Zoals

bekend mag zijn worden de getijden veroorzaakt door

de werking van de zon en de maan. Afhankelijk van het

verschil in getijdehoogtezal dat van invloed zijn op de

heftigheid waarmee de muien zich manifesteren.

De duur van de getijdecyclus is ongeveer 12,5 uur.

Dat betekent dat het hoog/laag elke dag ongeveer een

half uur opschuift. Dus manifesteren de muien zich elke

dag op een ander tijdstip. Met alle gevaren van dien.

Voorwaardenvoor het ontstaanvan

geforceerde muien

Geforceerde muien ontstaan bij strekdammen. Deze

zijn aanwezig bij verschillende gedeelten aan de kust

(Afb. 3). De windrichting staat niet altijd loodrecht uit

zee. Als de wind schuin langs of evenwijdig de kust staat

wordt het water evenwijdig de kust gestuwd en ontstaat

een stroming die parallel aan de kust loopt. Dit noemt

men een 'zopen'. In deze situatie zijn de strekdammen

extra gevaarlijk. Bij vallend water kan in deze situatie

een sterke muistroom ontstaan wat e.e.a. ook zeer

risicovol maakt voor zwemmers.
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