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INRICHTING DEBIETMEETNET VALLEIENEEM
Vooronderzoek en richtingsadvies

1. Inleiding
Op25april2001verleendehetWaterschapVallei enEemopdracht aande SectieWaterhuishouding,
Wageningen Universiteit, perbrief 2001/2077,tothetuitvoerenvan eenvooronderzoek enhetgeven
vaneenrichtingsadviesoverhetinrichtenvandebietmeetstations.
De opdracht was conform de offerte 01 130 WB/hw d.d. 10 april 2001, waarin de volgende
werkzaamhedenwarenbeschreven:
- hetbeoordelenophungeschiktheid alsdebietmeetstation vaneenaantalreedsbestaandestuwenen
hetdoenvanvoorstellentoteventueleaanpassingen
- voor het meetpunt Grebbesluis zal worden nagegaan of de bestaande verticale schuiven kunnen
wordengecalibreerdènwordendemogelijkheden vananderemeetmethodenonderzocht.
Voorafgaand aan de opdracht heeft een vrij intensief vooroverleg inclusief drie veldbezoeken plaats
gehad op 24januari, 5 februari en 5 april 2001.Naar aanleiding daarvan zijn door het waterschap
tekeningenenanderegegevenstoegezondenop29januarien 12maart2001.
Devolgendestuwenzijnbezochtenbesproken.
- Grebbesluis,Rhenen,inlaatuitdeNederRijn
- klepstuwdeGroepinhetValleikanaalbij Scherpenzeel(incl.vispassage)
- klepstuwVlieterstuwindeLunterseBeekbijScherpenzeel
- klepstuwGeerensteinindeWoudenbergseGrift bijWoudenberg
- stuwAsschatinhetValleikanaalbijLeusden
- klepstuwDriftakkerweg indeBarneveldseBeekbijAmersfoort (incl.vispassage)
- klepstuwBalladelaaninhetValleikanaalteAmersfoort (incl.vispassage)
Paragraaf2behandeltdeklepstuwenenvispassages
Paragraaf3geeft richtingsadviezenoverdeklepstuwen
Paragraaf4gaatoverdeGrebbesluisendeaanbevolenlangeoverlaat
Het gehele onderzoek stond onder leiding van ing. W. Boiten, gastmedewerker bij de Sectie
WaterhuishoudingvandeWageningenUniversiteit.
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2. Klepstuwenenvispassages
2.1 Klepstuwen
Klepstuwen zijn inessentieregelstuwen: zedraaien omeenlaaggelegenhorizontale asenzehebben
eengroteafvoerende breedte,waardoorvariatiesindebietbij eengelijkblijvende kiepstandresulteren
inrelatiefgeringevariatiesinwaterstand.VooralinNederlandwaarhetbeschikbare vervaldoorgaans
enkele decimeters bedraagt, is de klepstuw een zeer populaire stuw voor het regelen van een
bovenwaterstand.
Het draaimechanisme, maar vooral de grote afvoerende breedte maken de klepstuw minder geschikt
als meetstuw: gedurende lange periodes zal de overstorthoogte h\ gering zijn waardoor de bepaling
van het debiet relatief onnauwkeurig wordt. Niettemin zijn er in Nederland zeer veel klepstuwen
ingerichtalsdebietmeetstation.
Klepstuwen, verschillen in ophanging van de klep (vorm en dikte ophangarmen) en in kruinvorm
(paraboolvormig,cilindrisch,balkvorming,plaatvormig,eneengekartelderand).
Voor het opstellen van Q - h\ relaties wordt doorgaans de afvoerformule voor horizontale lange
overlatengebruikt:

fn\vl

ß=[|J ig)U2.B.cc+.kr
met

Q

debiet(m3/s)

g

versnellingzwaartekracht(9,81 m/s2)

B

breedtetussendebetonwanden(m)

C

afvoercoëffïciënt (-)

Cdr

coëfficiënt voorstuwdeafvoer (-)

h\

deoverstorthoogte(m)

Deafvoercoëffïciënt Cissamengestelduitdriecomponenten,C=CD Cc•Cv.
CD

karakteristiekeafvoercoëffïciënt, alsfunctie vankruinvorm,klephoekenh\

Cc

contractie-coëfficiënt, bepaalddoorophanging,klephoekenh\

Cv

coëfficiënt voordeaanstroomsnelheidterplaatsevandeAi-meting

Decoëfficiënt Cdr voor gestuwde afvoer iseen functie van deverdrinkingsgraad S = 100h2/hi ende
klephoek cc Voorongestuwdeafvoer isCdr =1.
Voor 80 à 90% van de klepstuwen kunnen de afvoerrelaties worden berekend met behulp van
literatuurgegevens. Een volledige beschrijving van de berekeningswijze én informatie over de
coëfficiënten CD, Cc enCdr wordt gegeven in"Hetopstellenvan deafvoerkrommen vanklepstuwen"
[4]-
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De klepstuwen Balladelaan, Vlieterstuw en de Groep hebben een balkvormige kruin met een geringe
afronding. Dezekruinvorm isniet demeest geschikte omtwee redenen:
bij lage afvoeren (overstorthoogte Ai< 0,10 m) is deoverstort ambivalent: de overstortende straal
volgt de kopse kant van de balk zonder beluchting óf ze springt los van de kruin. Het gevolg is
een extra systematische fout in de afvoerbepaling. Voor overstorthoogtes Ai > 0,10 m is er een
éénduidig losspringen van destraal.
de betrekkelijk scherpe kruin is vuilgevoeliger dan de paraboolvormige en de cilindrische
kruinvormen.
De klepstuw Driftakkerweg heeft een gekartelde (zaagvormige) rand, die zeer vuilgevoelig is en
waarvan in de literatuur geen informatie is over de coëfficiënten CD, Cc en C&. De klepstuw
Geerenstein isvoorzien van eenparaboolvormige kruin.

2.2 Vispassages
De klepstuwen Balladelaan, Driftakkerweg en de Groep hebben een vispassage die enigszins lijkt op
devertical slotvispassage.Ookvan dezeconstructies moet een afvoerrelatie bekend zijn.
In deliteratuur over vispassages is devertical slotbeschreven als een rechthoekige hellende goot, met
een breedte B, die door het plaatsen van X dwarsschotten in (X-l) compartimenten is verdeeld. Het
water passeert door smalle verticale sleuven (slots) in de schotten. De vertical slots kunnen als volgt
worden gekarakteriseerd:
de sleuven reiken tot de bodem van de goot, en zijn open aan de bovenkant. De randen zijn
hoekigof afgeschuind
meestal iser één sleuf per schot (single slot),en danmeestal aan dezelfde zijkant, maar soms ook
verspringend linksenrechts.Daarnaast iserookdouble slot.
debreedte b0van een sleufvarieert alsvolgt0,1B <b0<0,167B
Vooreenverspringende single slot isb0- 0,125 B
delengteLvan eencompartiment varieert alsvolgt 5b0L< 15b0
Voor eenverspringende single slot isL = 10 b0
dewaterdiepteY0 ineen compartiment varieert alsvolgt2,3b0<Y0< 25,8b0.
Dit bereik geldt ook voor een verspringende single slot(Y0 is de waterdiepte benedenstrooms van
een schot).
het verval Ayper compartiment bedraagt AY= L.S0 (S0isde helling van de goot, in principe S0=
AAtot/Z,tot waarin Ahtot het verschil tussen de streefpeilen bovenstrooms en benedenstrooms, en
waarbij Ltotdegootlengte is).
Dehelling vandegootvarieert alsvolgt 5%<S0< 15%.
Demaximale snelheidin een sleufbedraagt Fmax= yjlgAy
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Hetdebietdooreen sleuf (endusdoordevispassage)kanwordenafgeleid uit ontwerpformules voor
vispassagesuitdeliteratuur.Dezeleidenechtertotonderlingeverschillenvan 15 a20%.
Devispassagesbij deklepstuwen Balladelaan enDriftakkerweg lijken welenigszins opverticalslots,
maarwijkenmetnameintweeopzichtenduidelijk afvanwatdeliteratuur beschrijft:
desleuvenzijnnietopenaandebovenkant
degootaandeBalladelaan isniethellend,heeft ééntrapvan0,60minplaatsvan 15 trappenvan
0,06m.Doorhetaanbrengenvangrindisdebodemdoorgaand hellend gemaakt.Bij degootaan
deDriftakkerweg ishetdevraagofdehellingS0=2% aansluitbijhetverschilin streefpeilen.
Conclusies:
1) Uit de - in de literatuur [1]bekende -ontwerpformules van 'echte' vertical slot vispassages kan
hetdebietwordenafgeleid,hoeweldeuitkomstenonderling 15 a20%verschillen.
2) De vispassages aan de Balladelaan en de Driftakkerweg wijken principieel af van die uit de
literatuur,hetgeendedebietbepalingnogietslastigermaakt.
Wij schatten de capaciteit van devispassage aan deBalladelaan opcirca 0,5 m3/sbij eentotaal
vervalvan0,90m.
3) Gezienbovenstaande isijkingvandevispassages ineenschaalmodel demeestbetrouwbareweg
omeenrelatieteleggentussenhetvervalAAtotenhetdebietQ.
In Nederland zijn de afgelopen 10 à 15 jaren meerdere vertical slot vispassages ontworpen en
gebouwdinopdrachtvanwaterschappen.Dediversiteitaanontwerpen isgrootdoorhetontbrekenvan
duidelijke ontwerpregelseneenéénduidigontwerp.Debelangstelling vandewaterschappenvoorzo'n
eenduidig ontwerp is groot, en dan met name ook voor de afvoerrelatie ervan. De Sectie
Waterhuishouding vanWageningen Universiteit zalwaarschijnlijk eenenigszins aangepaste "deWit"
verticalslotvispassagetestenineenspeciaalvoorditdoelgebouwdemeetgoot,waarbij ookdeQ- h\
relatiezalwordenvastgesteld.
Na voltooiing van dit onderzoek (2002) blijft deze meetgoot beschikbaar voor het ijken van reeds
bestaandeverticalslotvispassages,dienaastmeetstuwenzijngebouwd.
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3.

Richtingsadviezen

In deze paragraaf wordt een globaal advies gegeven over de vraag hoe de zes in de inleiding
genoemde klepstuwen geschiktkunnen worden gemaakt als debietmeetstation.

3.1 de Groep
Stuw deGroepinhet Valleikanaal bij Scherpenzeel is samengesteld uit een klepstuw met balkvormige
kruin,B =2x4,00m, eneenvertical slotvispassage indemiddenpijler, B =1,20 m.
Beschikbare informatie:
tekening 7010605-201,TAUW, steltekening vloer, 1996.
tekening 7010605-601,TAUW, staalconstructie vispassage, 1996
Afmetingen vispassage:B = 1,20 m, bQ= 0,24 m,X= 15,Z, = 0,65 m/ 0,75 m. Sprong van 0,50 m
indebodem en sleuven open aan debovenkant.
tekening 517687-1000-A,Jansen Venneboer, stuwkleppen, 1996
debietbereik 1 m3/s< Q<20m3/s met Qnorm =2m3/s
Advies
•

klepstuw: opstellen afvoerrelaties voor debestaande kruinvormmetbehulp van[4].
Denauwkeurigheid kan worden verbeterd door het aanbrengen van eenparaboolvormige kruin.

•

vispassage: opstellen globale afvoerrelatie uit ontwerpformules die in de literatuur [1] worden
gegeven voor soortgelijke vertical slot vispassages.
Denauwkeurigheid kan worden verbeterd door calibratie ineen model

3.2 Vlieterstuw
De Vlieterstuw aan het eind van de Lunterse Beek bij Scherpenzeel is een klepstuw met balkvormige
kruin,B =5,85 m.
Beschikbare informatie:
tekening 517707-400-B,Jansen Venneboer, stalen stuwklep, 1996.
debietbereik O<Q<11m3/s met gnorm=0,7m3/s
Advies
•

klepstuw: opstellen afvoerrelaties voor debestaandekruinvorm metbehulpvan[4].
Denauwkeurigheid kan worden verbeterd doorhet aanbrengen van eenparaboolvormige kruin.

3.3 Geerenstein
Stuw Geerenstein in de Woudenbergse Grift bij Woudenberg is een klepstuw met paraboolvormige
kruin.
Informatie overmaatvoering endebietbereik ontbreekt opdit moment.
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Advies
•

klepstuw: vaststellen maatvoering en opstellen afvoerrelaties voor de bestaande parabolische
kruinmetbehulp van [4]

3.4 Asschat
StuwAsschat inhet Valleikanaal bij Leusden isnu nog een dubbele schuifstuw, waarschijnlijk van het
type Hobrad overlaat, en dus zeer geschikt als debietmeetstuw. De bestaande constructie zal op zeer
kortetermijn echter worden vervangen door eennieuw tebouwen klepstuw met vispassage.
Advies
•

klepstuw: sterke voorkeur voor een paraboolvormige kruin, waarvoor de afvoerrelaties kunnen
worden opgesteld metbehulpvan[4].

•

vispassage: sterke voorkeur voor de vertical slot vispassage, die zal worden aanbevolen na
voltooiing van het onderzoek dat de Sectie Waterhuishouding van Wageningen Universiteit in
voorbereiding heeft.

3.5 Driftakkerweg
Stuw Driftakkerweg aan het eind van de Barneveldse Beek bij Amersfoort is samengesteld uit een
klepstuw met een gekarteld kruin,B = 8,00m, een eenvertical slotvispassage langs de linker oever, B
= l,20m.
Beschikbare informatie:
tekening 218086-3000,Jansen Venneboer, samenstelling stuw, 1997
tekening 218086-3600A,Jansen Venneboer, vistrap, 1997.
Afmetingen vispassage: B = 1,20 m, b0 = 0,24 m, X = 10, L = 1,25 m. Hellende bodem en
sleuven afgesloten aan debovenkant.
debietbereik 0,5 m3/s< Q< 23m3/s met gnorm= 1,5 m3/s
Weinigvervalwaardoor grotere kansopgestuwde afvoer eneengeheel gestrekenklep.
Advies
•

klepstuw: verwijderen kartelrand en opstellen afvoerrelaties voor de vrijkomende waarschijnlijk
balkvormige kruinvormmetbehulp van[4].
Denauwkeurigheid kanworden verbeterd doorhet aanbrengen van eenparaboolvormige kruin.
Bij gestuwde afvoer geldtvoor deklephoek a < 82°.30'envoor deverdrinkingsgraad S < 95%

•

Vispassage: schatten van eenzeer globale afvoerrelatie.
Mede vanwege de afgesloten bovenkant van de sleuf wordt calibratie in een model sterk
aanbevolen omeenbetrouwbare afvoerrelatie te verkrijgen.
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3.6 Balladelaan
Stuw Balladelaan in het Valleikanaal te Amersfoort is samengesteld uit een klepstuw met een
balkvormige rand,B =2x 8,00 meneen vertical slot vispassage indemiddelpijler, B = 1,20 m.
Beschikbare informatie:
tekening 218990-10000A,Jansen Venneboer, overzicht, 2000
tekening 218990-3000A,Jansen Venneboer, vistrap,2000
Afmetingen vispassage: B = 1,20 m, b 0 = 0,25 m,X = 15,L = 1,00 m. Sprong van 0,60 m in de
bodem en sleuven afgesloten aandebovenkant.
debietbereik 2m3/s< Q<80m3/s met gnorm= 6m3/s
Naar verwachting iserongestuwde afvoer voor Q<25m3/s
Advies
•

klepstuw: opstellen afvoerrelaties voor debestaande kruinvorm metbehulpvan [4]
Denauwkeurigheid kan worden verbeterd doorhet aanbrengen van eenparaboolvormige kruin.

•

vispassage: schatten van een globale afvoerrelatie
Vanwege de afgesloten bovenkant van de sleuf en dehorizontale bodem met bodemsprong wordt
decalibratie ineenmodel sterkaanbevolen omeenbetrouwbare afvoerrelatie te verkrijgen.

•

het nog aanwezige akoestisch debietmeetstation bovenstrooms van de stuw nog even in tact laten
om leringtetrekken uit vergelijkende meetresultaten.
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4. Grebbesluis

4.1 Beschrijving vande Grebbesluis
Met de Grebbesluis, gelegen tussen Wageningen en Rhenen, kan water worden ingelaten vanuit de
Neder Rijn naarhet Valleikanaal.
Beschikbare informatie:
tekening470001-VK 1787,Provincie Utrecht,bestektekening Grebbesluis, 1978
tekening 10523-1000,Jansen Venneboer met Qnorm = 0,8m3/s
waterstanden:
bovenstrooms WS 1 >NAP+ 5,80m (stuwpeil Amerongen isNAP +6,00 m)
benedenstrooms WS 2<NAP +5,00 m(gemeten vanjuli tot/met december 2000)
Uit detekening VK 1787wordt devolgende maatvoering ontleend:
vierkant sluisprofïel met een breedte B = 1,60 m, een bodemhoogte NAP + 4,00 m en een
plafondhoogte NAP +5,60 m
vóór dit profiel bevinden zichtwee verticaal beweegbare schuiven op een onderlinge afstand van
2,50 m.Indeze sectie isdebodemhoogte NAP+3,75 m.
de schuiven vinden hun aanslag op een hoogte NAP + 3,90 m, zodat de onderste stroomlijnen
twee keer een drempel moeten nemen; eerst 0,15 m en dan nog eens 0,10 m. De schuiven hebben
een dikte van circa0,12m.

Als er wordt ingelaten zal één der beide schuiven geheel getrokken zijn, terwijl de andere het
inlaatdebiet regelt.
Bij een combinatie van waterstanden op de Rijn NAP + 6,00 m en op hetValleikanaal NAP +4,90 m
zullen de schuifhoogtes a ongeveer als volgt zijn, en kan achter de schuif zowel gestuwde als
ongestuwde afvoer optreden:

debietQ(m7s)

schuifhoogte a(m)

0,5

0,11

0,9

0,15à0,20

2,0

0,33

stromingachterdeschuif
gestuwd,metverdronkenwatersprong
modulairegrenstussenongestuwdeengestuwde afvoer
ongestuwd,metvrijewatersprong

Twee soorten stroming achter deschuifmaakt dedebietbepaling erg gecompliceerd.

4.2 Debietmeting inde Grebbesluis
Voor het meten van dedebieten indeGrebbesluis zijn erinprincipe devolgende mogelijkheden:
calibratie van debestaande verticale schuiven (par.4.2.1)
een akoestisch debietmeetstationaanheteindevanhetvierkant sluisprofïel (par. 4.2.2)
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o

eennieuw tebouwen lange overlaat inhet open kanaalprofiel achter de sluis (par. 4.2.3)
Bij een aantal van deze voorstellen zal het ontwerp leiden tot een waterstandsverhoging van enkele
decimeters achter deregelschuif. Deconsequenties hiervan worden besproken inpar.4.2.4.
Inpar.4.2.5 zal naoverlegmet hetwaterschap demeest geschikte meetmethode worden aanbevolen.

4.2.1

Calibratie vandebestaande verticale schuiven

Voor stroming onder verticale schuiven zijn afvoerformules ontwikkeld voor zowel gestuwde als
ongestuwde afvoer. Tweebelangrijke voorwaarden zijn:
de schuiven staan tussen rechte verticale wanden zonder uitstulpingen, zodat de stroming tweedimensionaal is
deschuiven staanboven eenvlakke horizontale vloer
Bij deGrebbesluis wordt aan geenvanbeide condities voldaan.
De afvoerrelaties voor de schuiven in de Grebbesluis zullen daarom afwijken - hoe sterk is niet te
voorspellen - vanwat over schuiven indeliteratuur (standaard) bekend is.Zelfs valt teverwachten dat
deafvoerrelaties voor elkderbeide schuiven onderling- zij het in geringe mate- verschillen, gelet op
deverschillende vormen van aanstroming.
De enige manier om de afvoerrelaties van de schuiven in de Grebbesluis te leren kennen, is calibratie
in eenhydraulisch model ofinhet veld.
calibratie in een model vereist vooral een exacte opmeting van de geometrie van de sluis én de
schuiven. De afvoerrelaties, verkregen uit het modelonderzoek (lengteschaal rt\ =4 of 7) zijn zeer
nauwkeurig (XQ = 5%). Ook wordt in het modelonderzoek de grens tussen ongestuwde en
gestuwde afvoer nauwkeurig vastgelegd.
Bij de vertaling van de afvoerrelatie uit het model naar die voor de werkelijkheid kan de
nulpuntsbepaling van deschuif eenbronvanonnauwkeurigheid zijn.
calibratie in het veld kan door bij een groot aantal variaties in waterstanden en schuifhoogtes de
debieten aan het eind van het vierkant sluisprofiel te meten met de velocity-area methode. De
hieruit verkregen afvoerrelaties zullen enkele procenten meer onnauwkeurig zijn. De grens tussen
ongestuwde en gestuwde afvoer kan niet worden vastgelegd, omdat het fenomeen zich aan het
oogonttrekt. Maar denulpuntsbepaling van de schuif compliceert nu niet.

Werken met twee soorten stroming - ongestuwde afvoer én gestuwde afvoer - kan bij de gegevens
bewerking lastig zijn, en te meer als de grens tussen beide niet bekend is. Hier valt aan te ontkomen
door er voor te zorgen dat er onder alle omstandigheden gestuwde afvoer optreedt. Dit wordt
verkregen door de benedenwaterstand te verhogen tot tenminste NAP + 5.35 m bij Rijnwaterstanden
NAP + 6,00 m, en tot tenminste NAP + 5,49 m bij Rijnwaterstanden NAP + 7,00 m (zie par. 4.2.4).
Om deze benodigde waterstandsverhogingen te realiseren zal er een overstortrand moeten worden
gemaakt aan het eind van het sluisprofiel of aan het eind van het uitlaatgedeelte. De exacte benodigde
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Q

waterstandsverhogingen, gerelateerd aan de Rijnwaterstanden, worden uitsluitend bekend in een
modelonderzoek.

In de Grebbesluis bevinden zich twee achter elkaar gelegen schuiven, waarvan de afvoerrelaties
onderling niet geheel gelijk zullen zijn.
Er isdaarom voorkeur voor het permanent gebruik van slechts één van beide schuiven. Het om en om
gebruiken vanbeide schuiven vereist calibratie vanbeide.

Dekeuzevoor demeest gewenste aanpak wordtbepaald door devolgende factoren:
gewenste nauwkeurigheidXQ= 5à 7,5%(modelcalibratie) of XQ = 10à 15%(veldcalibratie).
gegevensbewerking/toelaatbarewaterstandsverhoging achter de schuif
gebruik van één schuif ofvanbeide schuiven om enom.

4.2.2

Akoestisch debietmeten

Een akoestisch meetkruis kan worden geinstalleerd aan het eind van het vierkant sluisprofiel. Het
profiel zal dan plaatselijk versmald moeten worden - bijvoorbeeld met circa 0,10 m ter weerszijden om desensoren tekunnen plaatsen.
Gezien de meetlocatie ruim 30 meter achter de schuiven ligt, wordt aangenomen dat de
snelheidsverdeling in de verticaal bij benadering parabolisch is. Als dat niet zo is, dan zullen twee
meetkruizen nodig zijn.
Het feit dat er ruim 6 meter voor het eind van het sluisprofiel, een geringe knik in de koker zit, zal
waarschijnlijk een geringe verstoring vanhet stroombeeld veroorzaken.
Vóórdat voor akoestisch debietmeten wordt gekozen, is het raadzaam de snelheidsverdeling aan het
eindvan het sluisprofiel bij eenredelijk hoog debiet temeten inhet veld.

4.2.3

Lange overlaat

Een nieuw tebouwen overlaat kan worden gebouwd in een daarvoor benodigde damwand in het open
kanaalprofiel, op circa 10meter achter hetuitlaatgedeeltevandesluis.
De voorkeur gaat dan uit naar een gestandaardiseerde meetstuw: de horizontale lange overlaat met
afgeronde kruin[2].
De kruinhoogte hK zal gelijk zijn aan de- tijdens het inlaten - maximaal te verwachten waterstand op
het Valleikanaal:hetontwerppeil NAP+ 5,00 môfhet gemeten maximumNAP +4,90 m.
Door het plaatsen van de overlaat in een damwand, zal de waterstand bovenstrooms ervan met enkele
decimeters worden verhoogd, afhankelijk van detekiezenbreedteB voorde overlaat.
Als wordt gekozen voor een kruinlengte L = 0,80 en een kruinbreedte B = 4,00 m dan ziet de
berekende Q-hx relatie eralsvolgtuit.
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debiet
3

overstort

bovenstrooms peil bij
hK =NAP +4,90m

meetfout

ß(m /s)

hoogte hi (m)

0,2

0,097

NAP+ 5,00

7,0

0,4

0,154

NAP + 5,05

4,8

0,8

0,244

NAP+ 5,14

3,5

2,0

0,445

NAP+ 5,35

2,6

3,0

0,574

NAP + 5,47

2,5

XQ{%)

4.2.4 Degevolgenvaneenwaterstandsverhoging achterdeschuif
Zowel in par. 4.2.1 (calibratie schuiven) als in par. 4.2.3 (lange overlaat) is er sprake van een
waterstandsverhoging achter de schuif. In deze paragraaf wordt nagegaan welke consequenties een
waterstandsverhoging in het sluisprofiel heeft op de inlaatcapaciteit: een hogere benedenwaterstand
WS2vraagteengrotereschuifopening a.
Dehierna volgende berekeningen zijn gebaseerd opinformatie uit de literatuur [3]waarbij deschuif
tussen rechte wanden en boven een vlakke vloer staat (de werkelijke schuifopeningen a zullen
waarschijnlijk groterzijn).
Debenodigdeschuifopeningen azijnberekendvoordevolgendesituaties:
dehuidigesituatie
nainstallatievandelangeoverlaat(par.4.2.3)
minimalebenedenwaterstand omgestuwdeafvoer achterdeschuiventehebben(par.4.2.1)
inlaat Q=0,8 m7s

a) Rijnwaterstand
NAP+6,00 m

WS2

a (m)

inlaat Q= 2,0 m7s
stroming

WS2

a (m)

stroming

(mNAP)

situatie

(mNAP)

huidige

+4,90

0,18

gestuwd

+4,90

0,33

ongestuwd

lange overlaat

+5,14

0,20

gestuwd

+5,35

0,58

grens

schuif, gest. afvoer

+4,84

0,17

grens

+5,35

0,58

grens

inlaat Q=0,8m7s

b) Rijnwaterstand
NAP+7,00 m

WS2

a (m)

inlaat Q=2,0 m7s
stroming

WS2

a (m)

stroming

situatie

(mNAP)

huidige

+4,90

0,11

ongestuwd

+4,90

0,27

ongestuwd

lange overlaat

+5,14

0,14

gestuwd

+5,35

0,27

ongestuwd

schuif, gest. afvoer

+4,92

0,13

grens

+5,49

0,38

grens
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Uit dezeberekeningen kan hetvolgende worden geconcludeerd:
om gestuwde afvoer achter de schuif te verkrijgen, moet debenedenwaterstand worden verhoogd
tot maximaal NAP + 5,49 m. Deze grenswaarde is niet meer dan een indicatie. Alleen via
modelonderzoek kan ze exactworden vastgesteld.
een waterstandsverhoging tot NAP + 5,49 m gaat nauwelijks ten koste van de inlaatcapaciteit,
maarnadert wel dichthetplafond van het sluisprofiel (NAP+5,60 m).
deinstallatie van een overlaat leidt tot eenmaximale benedenwaterstand vanNAP+ 5,35 m.

4.2.5

Aanbeveling

Opbasis van wat in devoorgaande paragrafen 4.2.1 t/m 4.2.4 isbesproken, zijn ertien mogelijkheden
om deGrebbesluis alsdebietmeetstation intherichten. Dezeworden nu samengevat met een overzicht
van de te verwachten onnauwkeurigheid XQ in het gemeten debiet én de advieskosten met betrekking
totcalibratie/ontwerp door deWageningen Universiteit (gebaseerd optarieven 2001).

a) calibratie van debestaande verticale schuiven

soort

beneden waterstand

aantal

onnauwkeurigheid

calibratie

WS2

schuiven

XQ

ai

veld

normaal

één

15%

ƒ 74.400,-

a2

veld

normaal

twee

15%

ƒ 112.900,-

a3

veld

verhoogd

één

10%

ƒ 57.000,-

a4

veld

verhoogd

twee

10%

ƒ 104.000,-

a5

model

normaal

één

7,5%

ƒ 101.700,-

a&

model

normaal

twee

7,5%

ƒ 140.200,-

a7

model

verhoogd

één

5%

ƒ 92.700,-

a8

model

verhoogd

twee

5%

ƒ131.200,-

optie

advieskosten

b) akoestisch debietmeten
- onnauwkeurigheid bij tweemeetkruizenXQ=5%
- advieskosten opvragen bij de leverancier

c) hydraulisch ontwerp van eenlange overlaat

WS1 max.+ 5,50m

- onnauwkeurigheidXQ=5%voor debieten Q>0,37 m3/s
- advieskosten hydraulisch ontwerp (incl.afvoerrelatie) ƒ 5000,-

Na overlegmet hetwaterschap isde aanbeveling:
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optie c, het ontwerp van een lange overlaat, zoals aangegeven in paragraaf 4.2.3, voor een maximum
debiet Q=3m3/senmeteenkruinhoogte NAP+4,90 m.

4.3 Hydraulisch ontwerplangeoverlaat
Figuur 1 geeft de locatie van de lange overlaat in het open kanaalprofiel benedenstrooms van de
Grebbesluis. De overlaat zal worden bevestigd aan een te bouwen damwand op 10,70 m achter de
laatste drempel in de sluisbodem. Deze afstand is gekozen omdat volgens de bestektekening van de
Provinciale Waterstaat van Utrecht (1978) er tot 10 meter achter de sluis een 0,50 m dikke
puinbestorting ligt opeenbodemniveau NAP +3,00 m.
Deoverlaat ligt indelengte-as vandesluis.
Voor het meten van debovenstroomsewaterstand is de locatie van depeilschaal, zoals vermeld op de
oudebestektekening, eengeschikte locatie.
Figuur 2geeft demaatvoering van delange overlaat.
- kruinlengteL = 0,80 m,bovenstrooms afgerond metR =0,10m.
- kruinhoogte NAP+4,90 m
- kruinbreedte B =4,00m,begrensd doortweezijvleugels SI
- de vleugels SI strekken zich in lengterichting uit van 0,20 m vóór het kruinblad tot 0,20 m achter
het kruinblad, met een bovenstroomse afronding R = 0,10 m, waardoor de gewenste tweedimensionale stroming over het kruinbed wordt verkregen. In hoogterichting strekken de vleugels
zich uit van NAP + 4,30 m tot NAP + 5,50 m (dit is ook de hoogte van de nieuw te bouwen
damwand éndebestaandebeschoeiing).
- de verticale plaat onder het kruinblad, waarmee de overlaat op de damwand wordt bevestigd is,
1,00 m hoog genomen. De kruin zal zuiver horizontaal worden gesteld. De steun-strips S2 en S3,
aan te brengen h.o.h. 1,00 m, zijn bedoeld om het in twee richtingen horizontale blad voldoende
stijfheid te geven.
- de damwand, waarin de overlaat wordt aangebracht moet zuiver verticaal staan, óók onder een
maximaal verval vancirca 0,60 m.

De afvoerrelatie van delange overlaat isalsvolgt:

Q=m-hï
hierin zijn:
Q het debiet (m3/s)
m gecombineerde afvoercoëfficiënt (m3"b/s)
h\ deoverstorthoogte (m)
b

machtscoëffïciënt (-)
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Voor het meetbereik 0,20 < Q < 3,00 m3/s zou het gebruik slechts één afVoerrelatie de
meetnauwkeurigheid onnodig veel geweld aan doen, reden waaron deze in de volgende drie
deelrelatiesisopgeknipt:
deelrelatie

bereik inoverstorthoogte (m)

bereik in debiet (m /s)

Q =6,670Ai1,503

0,100<Ai< 0,286

0,20<Q< 1,02

Q = 6 , 8 9 9 A, 1 ' 530

0,286 <hi<0,466

1,02 <Q< 2,14

Q =7,328A,1,609

0,466 <A,< 0,574

2,14<Q< 3,00

Met de lange overlaat kan het inlaatdebiet nauwkeurig worden gemeten. De meetfout is vermeld in
paragraaf4.2.3.
Het verdient aanbeveling het kruinblad regelmatig te inspecteren op vuilafzetting, om systematische
fouten indedebietbepaling zoveel mogelijk te elimineren: vervuiling van dekruin leidt altijd toteen
systematischeoverschattingvanhetdebiet.
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Figuur2 Maatvoering lange overlaat Grebbesluis

