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1.

Inleiding

Op 6 mei 1999 verleende het Hoogheemraadschap Rijnland per brief nr. 9908217 aan Wageningen Universiteit, Sectie Waterhuishouding, opdracht tot het uitbrengen van een advies voor
het meten van de afvoer van een kavelsloot in de Vlietpolder bij Hoogmade als onderdeel van
het project "Water- enNutriëntenhuishouding Veenweidegebied" (ziehoofdstuk 2).
De opdracht is gebaseerd op voorgaand overleg en de daarop volgende WU offerte 99097
WB/ahd.d. 6mei 1999.
Tijdens tussentijds overleg werd het zinvol geacht de voorgestelde meetopstelling en daaraan
gekoppelde apparatuur te testen in het hydraulica laboratorium, alvorens een en ander in het
veld te installeren. Hiervoor is op 30 augustus 1999 een aanvullende offerte uitgebracht (WU
offerte 99202 AD/ah).De opdracht hiervoor werd op 7 september 1999verleend middels brief
nr.9914211.
De meting vande afvoer in de kavelsloot inhet kader van bovengenoemd project dient aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
demeting dient automatisch encontinu plaats te vinden;
zowel afvoer als aanvoer van water dient te worden gemeten, dus meting in twee richtingen;
opstuwing van het slootpeil dient tot een minimum te worden beperkt (< 0,10 mbij het
maximaledebiet);
afvoermeting dient mogelijk te zijn bij het huidige winter- en zomerpeil (ca. 0,20 m
peilverschil);
het minimaalte meten debiet bedraagt 0,05 l/smeteen maximale onnauwkeurigheid van
10%;
het maximaaltemeten debiet zalca. 5à6l/s bedragen;
de afvoermeting moet debietsafhankelijke bemonstering van het afgevoerde water mogelijk maken (koppeling met monsternameapparaat aldan niet via datalogger).
Het advieshoudt het volgendein:
keuze vandemeest geschikte meetmethode;
theoretische beschouwing vande meetopstelling;
testen vandeopstelling inhet hydraulica-laboratorium.
Het advies voor de afvoermeting isuitgevoerd door ing.W.Boiten en ing. A. Dommerholt van
Wageningen Universiteit.

2.

Samenvatting Veenweideproject

Probleemstelling
In het veenweidegebied binnen Rijnland worden geldende normen voor de waterkwaliteit niet
gehaald, met name voor stikstof en fosfor. Deze meststoffen, ook wel nutriënten of mineralen
genoemd, die aanwezig zijn in het water kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen. Te
noemen zijn onder andere atmosferische depositie, effluent van AWZI's, lozingen van afvalwater, ingelaten water, kwelen af- enuitspoeling vanmeststoffen uit debodem.
Beleidskader
In de loop van de laatste twee decennia is het relatieve aandeel van de diffuse bronnen in de
totale belasting van het open water met meststoffen toegenomen door een verbeterde efficiëntie van de AWZI's en sanering van puntbronnen. Diffuse bronnen verdienen aldus in toenemende mate aandacht als het gaat over verdere verbetering van de waterkwaliteit. Een analyse
van alle bronnen van meststoffen in een gebied maakt kwantificering van de afzonderlijke bijdrage vanbronnen mogelijk. In het Algemeen Strategisch Deel van het in voorbereiding zijnde
WBP-2 wordt de eutrofiëring inhet veenweidegebied nog steeds als probleem ervaren. Ook is
er binnen het WBP-2-kader aandacht voor de gewenste drooglegging van veengronden. In de
nota Toekomst voor Water', het 'Actieprogramma Diffuse Bronnen' en ook tijdens de workshop "MineralenemissieRundveehouderij'ishet belang vande aanpak vandiffuse bronnen nog
eens bevestigd, maar ook van de noodzaak tot uitvoering van praktijkonderzoek. De mest- en
ammoniakwetgeving op rijksniveau schiet ook na invoering van het Mineralen Aangifte Systeem (MINAS) tekort om de belasting van oppervlaktewater zodanig te reduceren dat een biologisch gezond watersysteem wordt verkregen. In rijksnota's wordt voorgesteld om op regionale schaal aanvullend beleid en maatregelen te implementeren. Daarom is voorgesteld omin
dit project invulling te geven aan de behoefte aan praktijkonderzoek, mede ter onderbouwing
van regionaal beleid. Het belang voor Rijnland bij het project is om vast te stellen of er een
verband is tussen bedrijfsvoering van een melkveehouderij en emissie van meststoffen naar
oppervlaktewater. De (landelijke) discussie omtrent verliesnormen voor stikstof en fosfor staat
of valt met dit verband (evaluatie mestbeleid). Daarnaast is voor Rijnland een goede communicatiemet de agrarische sector vanbelang, nuenindetoekomst, zeker wanneer gebiedsgerichte
maatregelen enbeleid worden voorbereid.
Doelstelling project
Het project heeft twee doelstellingen:
1. vergroting vankwantitatief inzicht ineutrofiërings-problematiek inhet veenweidegebied en
invloed daarvan op debelasting vanhet boezemsysteem met meststoffen;
2. definitie en implementatie van regionaal beleid ter reductie van de emissie van meststoffen
naarhet oppervlaktewater.

Werkwijze
Hetproject kenttweefasen, teweteneen3-jarige voorbereidings- eneen5-jarige uitvoeringsfase. Er zullen inde eerste fase van het project veldmetingen en registraties worden verricht.
Dezemetingenzullen zichrichtenopgrondwaterstanden, greppel- enslootafvoeren, openwater peilen, enhoeveelheden ingelaten enuitgeslagen water. Daarnaast zullen stofconcentraties
in grond- en oppervlaktewater worden gemeten. Op betrokken landbouwbedrijven zal door
middelvaneenbodemonderzoekenregistratievanteelthandelingen informatie wordenverkregen over de mineralenhuishouding van het bedrijf en afzonderlijke percelen (MINAS uitgebreid).Deontwatering ènbemesting vangrasland opveenbepalen samen (mede) debelasting
vanoppervlaktewater met meststoffen enzullen aldustegelijkertijd onderwerp vanhet project
zijn. De Vlietpolder, gelegen ten zuidoosten van Hoogmade, is uitgekozen als proefgebied
omdat het een veen-graslandpolder betreft. Daarnaast ishet gebied hydrologisch gezienredelijk goed te bemeten en zijn buiten de landbouw geen andere grote bronnen van nutriënten in
hetoppervlaktewater aanwezig(bijv.AWZI).
In de uitvoeringsfase van het project zal een regionaal beleid worden ingevoerd voor debetrokken melkveehouderijbedrijven in het project. Dit beleid betreft ook andere bronnen van
emissie van meststoffen in de onderzochte veenweidepolder (o.a. inlaatwater, ongezuiverde
lozingen). Het beleid is erop gericht de emissie van meststoffen naar het oppervlaktewater te
verminderen,zonderdaarbijanderemilieucompartimenten extratebelasten.De uitvoeringsfase
zalaanhet eind vandevoorbereidingsfase meerconcreet worden ingevuld,medeopbasisvan
deuitkomstenvandeeerstefase.
Samenwerking
Ineendialoog met de melkveehouders inde Vlietpolder is het de bedoeling een draagvlak te
creëren om t.z.t. aanpassingen in de bedrijfsvoering door te voeren ter vermindering van de
mineralenverliezen naar het oppervlaktewater. Deze dialoog wordt opgebouwd door in het
project tevoorzieninbedrijfsvoorlichting voormelkveehouders ensamenwerking met deWLTO.DeWLTOzalsamenmetRijnland eenstudieclub vanmelkveehouders oprichten danwel
uitbreiden diein dit project zalmeewerken. De studieclub zalook onderdeel vormen vanhet
project van LTO-Nederland Traktijkcijfers' (landelijke referentiebeelden). Op het gebied van
waterhuishouding en peilbeheer wordt samengewerkt met waterschap De Oude Rijnstromen.
Verder is het project ingebed in het STOWA-onderzoek 'Belasting oppervlaktewater door
emissies vanuit de rundveehouderij'. Hiermee wordt de landelijke relevantie van het project
onderstreept. Arcadis Heidemij Advies verzorgt de coördinatie van het STOWA-onderzoek.
Het STOWA-onderzoek voorziet insamenwerking metdiverseinstituten vandeDienst Landbouwkundig Onderzoek (AB, SC, LEI), Wageningen Universiteit en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu. Er zal een stuurgroep en projectgroep worden opgericht terbegeleidingvandit project.

Planning
De start van de voorbereidingsfase is voorzien injanuari 1999. De looptijd van deze fase is 3
jaar. Tijdens de looptijd zijn voortgangsrapportages gepland. Eindrapportage vande eerste fase
isgepland voor het najaar van 2002.Tijdens het voorjaar van 2002 zalde opzet van de uitvoeringsfase worden uitgewerkt worden, inclusief een begroting. Deze fase gaat in het najaar van
2002 van start enheeft een looptijd van5jaar. Het project zalworden afgesloten met een eindrapportage in2008.

3.

Keuze van de meetmethode

Voor het continu meten van afvoeren in open waterlopen zijn in principe verschillende mogelijkheden. Het meten met behulp van een meetstuw of meetgoot is daarvan het meest voor de
hand liggend en zeer nauwkeurig. Er zijn in dit geval echter twee redenen waarom deze methode hier niet toepasbaar is.
1.
Het te meten debiet is zeer klein, waardoor bij een meetstuw de overstorthoogten kleiner worden dan voor een nauwkeurige meting toelaatbaar is. Bovendien zullen er problemen ontstaan met "kleven" van de overstortende straal. Bij toepassing van een
meetgootje zal deze zeer kleine afmetingen moeten hebben. Bij deze zeer kleine debieten zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn om in de keel van de meetgoot kritische
stroming te verkrijgen. Door het meten van zowel de bovenstroomse als de benedenstroomse waterstand ishet inprincipe na ijking ineen hydraulica laboratorium mogelijk
om deze debieten te meten. Het hoogteverschil tussen beide waterstanden zal echter zo
kleinworden, dat de gehelemeting zeer onnauwkeurig zalzijn (inhet bijzonder voor de
kleine afvoeren).
2.
Er moet in twee richtingen worden gemeten. De standaard meetstuwen en meetgoten
zijn slechts geschikt voor meting inéén richting. Door kleine aanpassingen ishet mogelijk bepaalde stuwen of meetgoten geschikt te maken voor debietmeting intweerichtingen, maar blijft het onder punt 1.vermelde bezwaar.
Omdat zowelbijwinter- alszomerpeil slechts zeer weinig opstuwing toelaatbaar wordt geacht,
moet bovendien de meetopstelling inhoogte verstelbaar zijn. Een extra en kostbare technische
voorziening. Een en ander geeft aanleiding om deze methode hier verder buiten beschouwing
te laten.
Ook een door deopdrachtgever voorgestelde mogelijke oplossing, zoalsbeschreven inde ICW
nota 1702 (Pankow en van den Toorn, april 1986) komt hier niet in aanmerking vanwege de
hierboven beschreven bezwaren. Ook in die opstelling maakt een meetschot deel uit van de
totale opstelling.

Wanneer het niet mogelijk is een methode toe te passen waarbij het water ergens overheen
stroomt, dan ligt het voor de hand om te denken aan een methode waarbij het water ergens
doorheen of onderdoor stroomt.
Een mogelijke oplossing is om één of meerdere openingen in een verticale afdichting in de kavelsloot aantebrengen. Het debiet door de opening(en) iseen functie van het waterhoogteverschil boven- en benedenstrooms van de afdichting (damwand). Bij een dergelijke opstelling is
meting in beide richtingen mogelijk. Aangezien zowel zeer kleine als grotere afvoeren moeten
worden gemeten (meetbereik ca. 1:100) en opstuwing tot een minimum moet worden beperkt
(< 0,10 m) zalhet niet mogelijk zijn met één opening te werken, maar zullen meerdere openingen moeten worden gebruikt met verschillende diameters. Openingen moeten dan handmatig
worden afgesloten en geopend, hetgeen in strijd is met de gestelde voorwaarden, of hiervoor
moet een besturing worden ontwikkeld, waarbij de openingen debietsafhankelijk worden geopend en afgesloten (bijv. door magneetkleppen) door aansturing vanuit een datalogger. Een
dergelijke opstelling zal voor installatie in het veld eerst moeten worden gecalibreerd in het
hydraulica laboratorium.
Een nadeel is ook dat kleine openingen waarschijnlijk erg gevoelig zullen zijn voor vervuiling,
zodat zeerregelmatig onderhoud nodig zalblijken te zijn.
Gezien de kosten die de ontwikkeling van een dergelijke opstelling met zich mee zal brengen,
is gezocht naar een andere meetmethode, die is gevonden in de toepassing van een elektromagnetische debietmeter met een relatief kleine doorstroomopening. Dit type debietmeter
wordt normaal gesproken gebruikt ingesloten leidingsystemen (bijv. inde procesindustrie ofin
drinkwatersystemen).
Een zogenaamde MagMaster van ABB Instrumentation (te leveren door Brinck HMT Meettechniek) heeft een meetbereik van 1:1000, waarbij de onnauwkeurigheid bij 1/100 van de
maximale doorstroming 1%bedraagt en daarna verloopt naar 10%bij 1/1000van de maximale
doorstroming (fabrieksopgave). Door dit grote meetbereik kan bij dejuiste keuze diameter van
de debietmeter in principe worden volstaan met één meter voor het gehele te meten traject,
aangezien dit ongeveer een bereik van 1:100 beslaat.
Het totale bereik van de debietmeter kan echter niet in zijn geheel worden benut, aangezien
slechts een maximale opstuwing van ca. 0,10 mis toegestaan. De stroomsnelheid in de debietmeter is een functie van het waterhoogteverschil boven- en benedenstrooms van de debietmeter en de energieverliezen die optreden als het water door de debietmeter stroomt. Door deze
verliezen zokleinmogelijk temaken, kan eenzo hoog mogelijke snelheid worden toegelaten in
de debietmeter zonder dat het waterhoogteverschil vanca.0,10 mwordt overschreden.
De totale verliezen zijn opgebouwd uit intreeverliezen, wrijvingsverliezen enuittreeverliezen en
eventuele andere lokale verliezen. Door het gebruik van afrondingen aan in- en uitstroomzijde
en een geleidelijke verwijding aan de uitstroomzijde kunnen de verliezen tot een minimum
worden beperkt.

Voor een goedemeting vandedebietmeter moet zichvoor het instrument eenrechte leiding
bevindenmetdezelfde diameteralsvanhetinstrument enmeteenminimale lengtevan 5xde
diameter. Aangezien stroming inbeiderichtingen kanplaats vinden,moet zo'n lengte rechte
leidingaanbeidezijdenvandedebietmeterwordenaangebracht.Aangezienhetteverwachten
debietbij bemalingvandepoldervelemalen groter is danwanneerwater wordt ingelaten in
depolder, kanwordenvolstaanmeteen geleidelijke verwijding aandeuitstroomzijde bijafvoeruitdepolder.Daarnaastmoetaanbeideuiteindennogeenafronding wordenaangebracht
meteenstraalr>lAD(D=diametervanhetuiteinde).
In- en uitstroomgedeelte kunnen met behulp van flenzen aan de debietmeter worden bevestigd.
4.

Theoretischebeschouwingvandemeetopstelling

Bijeeneersteglobaleberekeningisgebleken,datdediametervandedebietmeter waarschijnlijkuitzalkomenopD=0,065mofD=0,080m.
Eennauwkeuriger berekening uitgaandevaneendebietmeter meteeninwendige doorstroomdiametervanD=0,065m,eenrechtinstroomgedeelte meteendiametervan0,065meneen
lengtevan 5D=0,325m,eenidentiek rechtuitstroomgedeelte gevolgd dooreen geleidelijke
verwijding zoalsweergegeven in figuur 1leverde bij een maximaal toegestaan waterhoogteverschilvanAh=0,10meenmaximaleafvoer opvanQmax=5,4 l/s.Wanneerdestroomrichwerdomgekeerd (dusaanvoer vanwaterindepolder),bedroeg het maximaalte metendebiet
bf Ah=0,10m:Q™«=3,8l/s.
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Figuur1 Principeschetsvanin-enuitstroomgedeelte

Omdat het debiet bij aanvoer veel lager zal zijn dan bij bemaling, kunnen bij aanvoer van
water in de polder grotere energieverliezen worden toegestaan, en isuit kosten oogpunt niet
gekozen voor een volledig symmetrische opstelling.Uit deberekening blijkt dat een debiet-

metervandezediametervoldoendeisomdemaximaalteverwachtenafvoeren temeten,zonderdathetmaximaaltoegestanewaterhoogteverschil van0,10mwordtoverschreden.
Naleveringvandedebietmeterbleekdewerkelijke doorstroomdiameter doordeaangebrachte
inwendige kunststof bekleding slechts 0,058mte bedragen. Alshetin-enuitstroomgedeelte
ook op deze diameter worden aangepast, zal het energieverlies globaal met (0,065/0,058)5=
177%toenemen. Aangezien het materiaal hiervoor al was aangeschaft, was het zonder veel
extrakostenniet mogelijk omhet in-enuitstroomgedeelte kleiner danmet eendiameter van
0,060mtemaken.Metdezegegevensisonderstaande gedetailleerde berekeningvandeenergieverliezenuitgevoerd.Figuur2geeft demaatvoeringvandegeheleopstelling.Inhetverdereverloopvan ditrapport wordt de stroomrichting bij bemalingpositiefgenoemd enbij wateraanvoer indepoldernegatief. Bij negatieve stroomrichting wordt dus het trechtervormige
uitstroomgedeeltedeinstroomkant.
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Figuur2 Maatvoeringin-enuitstroomgedeelte

15 mm

15 mm

Berekening vande energieverliezen:
2

Alle energieverliezen worden uitgedrukt ineen coëfficiënt Çxdesnelheidshoogte — , waarbij
2g
v5g =degemiddelde stroomsnelheid inhetinstrument zelf is en v^ =degemiddelde stroomsnelheid bijeendiameter vanD=0,060m(dusinhet in-enuitstroomgedeelte).
A.

Bijbemaling vandepolder (dusafvoer uit dekavelsloot en positieve stroomrichting)
Het water stroomt in defiguren 1en2vanA naarE.

Intreeverlies bijA:
Wrijvingsverlies A-B:

Çintree=0,04 (R/D~ 0,25)
Çwrijving=X.(L/D)=0,03.(0,325/0,060) = 0

163

2g

(aanname:weerstandscoëffiënt À=0,03)
Vernauwing bij B:

Çvemauwing= 0,45 (l-Asg/Aeo) =0,03
2

2g
2

(A58=0,00264 m , A«>=0,00283 m )

Wrijvingsverlies B-C:

Cwrijving=X.(L/D)=0,03.(0,20/0,058) =0,10

2g
Verwijding bijC:

Çverwijding = ( I - A S S / A Ö O ) = 0 , 0 1

2g
Wrijvingsverlies C-D:

Çwrijving=^.(L/D)=0,03.(0,325/0,060)=0,163

2g

Vertragingsverlies D-E: ^vertraging=0,18(veo-v98)2/2g=0,07
Uittredeverlies bijE:

2g

ÇUittree= 1• v982/2g=0,14

[ ^ ]
2g

Het totale energieverliesAH is:
2

(0,04+0,163 +0,163 +0,07 +0,14) ^ _ + (0,03+0,10 +0,01)
2g
0,58 ^ - +0,14^ - = 0 , 6 4
2g
2g

Vs8

2g

Vs8

2g

(N.B. - ^ - = 0 , 8 7 ^ - )
2g

2g

Uitgaande van een maximale afvoer van 5,4 l/s zal dat het volgende benodigde waterhoogteverschil opleveren:
Q =0,0054m3/s -»• v58=0,0054/0,00264 =2,05 m/s -» v582/2g=0,214 m
AH= 0,64 • 0,214 =0,137 m.
Omdat bij deze berekening bepaalde aannames zijn gedaan, waardoor het werkelijke
energieverlies bijde laboratoriumproeven enigszins kan afwijken, ismet de opdrachtgever in overleg met de leverancier afgesproken dat bij een afvoer van 5,4 l/s het waterhoogteverschil niet meer dan 0,15 m mag bedragen. Is dit welhet geval, dan moet naar
een andere oplossing worden gezocht (bijv. omwisselen van de debietmeter voor één
met een grotere doorstroomopening enaanpassing vanin-en uitstroomgedeelte).
B.

Bij wateraanvoer inde polder (dus negatieve stroomrichting). Het water stroomt in de
figuren 1 en2vanEnaarA.
Cintree= 0 , 0 4 - ^ = 0 , 0 1
2g

Intreeverlies bijE:

2g

Wrijvingsverlies E-D:

Çwnjving= 0,07 (geïntegreerd van E-D)

Wrijvingsverlies C-D:

ÇWnjVing=A.(L/D)=0,03.(0,325/0,060)= 0,163

Vernauwing bijC:

2g
2g

Çvemauwing= 0,45 (l-Asg/Aôo)= 0,03
2«
2

2

(A58=0,00264 m ,Ae0=0,00283 m )
Wrijvingsverlies C-B:

Çwrijving=X.(L/D)=0,03.(0,20/0,058)= 0,10

Verwijding bijB:

2g

Çverwijding = (l-Asg/Aôo) = 0 , 0 1

2g
Wrijvingsverlies B-A:

Çwrijving=X.(L/D)=0,03.(0,325/0,060) = 0,163

Uittredeverlies bijA:

ÇUittree= 1>0

2g

Het totale energieverliesAH is:
(0,01 +0,07 +0,163 +0,163 + 1,0) ^ - + (0,03 +0,10 +0,01)
2g
2

2

Vs8

2

1,41 - ^ 2 - + 0 , 1 4 - 2 - = 1 , 3 7
2g
2g
2g

[ ^ ]
2g

(N.B. ^ _ =0,87 ^L_)
2g
2g

2g

Uitgaande van een maximale afvoer van 5,4 l/s zal dat het volgende benodigde waterhoogteverschil opleveren:
Q =0,0054 m3/s -» v58=0,0054/0,00264 =2,05 m/s — v582/2g=0,214 m
AH=1,37-0,214 =0,293 m.
Anders gezegd: Bijeenwaterhoogteverschil van0,15 mzalde afvoer 3,9 l/s bedragen.
Tijdens de testen inhet hydraulica laboratorium zal moeten blijken of bepaalde aannamesjuist
waren (grote afwijkingen zijn hierbij niette verwachten).
In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke minimale debieten met deze diameter debietmeter nog kunnen worden gemeten enmet welkenauwkeurigheid (fabrieksopgave).
QO/s)
0,026
0,026 - 0,053
0,053-0,132
0,132-0,264
0,264 - 0,53
0,53-1,32
1,32 - 5,4

max.onnauwkeurigheid (%)
10
10-5
5-2
2-1
1-0,5
0,5 - 0,2
0,2

Deze debietmeter voldoet dusook aandeeisdat een minimaaldebiet van0,05 l/s moet kunnen
worden gemeten met eennauwkeurigheid beter dan 10%.
Tijdens de uit te voeren testen inhet hydraulica laboratorium zullende fabrieksgegevens op dit
punt voor een aantaldebieten worden geverifieerd.

5.

Testen opstelling inhet hydraulica laboratorium

Voor het testen van de elektromagnetische debietmeter inclusief in- en uitstroomgedeelte is
deze opgesteld in een rechthoekige stroomgoot met een breedte van ca. 1m. Het debiet door
de stroomgoot is volumetrisch bepaald, omdat de normaliter voor het debiet in de goot gebruikte elektromagnetische debietmeter niet geschikt is voor kleine debieten. De nauwkeurigheid vandeze methode magechter beter dan 1%worden verondersteld.
De waterhoogtes boven- en benedenstrooms van de opstelling werden gemeten met peilnaalden met een resolutie van 0,1 mm en een maximale absolute onnauwkeurigheid van ca. 0,3
mm.
De opstelling was eenvoudig om te keren, zodat zowel de positieve als de negatieve stroomrichtingkon worden onderzocht.
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In tabel 1zijn alleuitgevoerde metingen weergegeven. De resultaten worden hiernabesproken.
A.
Relatiedebiet-waterhoogteverschil
Infiguur 3is grafisch hetverband weergegeven tussen hetdebiet enhet daarvoor benodigde
waterhoogteverschil boven- enbenedenstrooms van deopstelling. Dit is zowel voor depositieve als de negatieve stroomrichting gedaan. Voor de positieve stroomrichting (bemaling)
blijkt datbij eendebietvan5,4l/shetwaterhoogteverschil vrijwel exactmetdealsmaximaal
toelaatbaar gesteldewaardevan0,15movereenkomt.Erisdusgeenreden omeendebietmeter met grotere diameter toe te passen. Het bij de metingen gevonden waterhoogteverschil
wijkt nietmeerdanca. 10%afvandetheoretischbepaaldewaarde.Voordit soortberekeningenisditzeeracceptabel.Ookdemetingenbijnegatievestroomrichting blijken goedovereen
tekomenmetdetheoretischbepaaldewaarden.

0,25

8

0
afvoer(l/s)

Figuur3 Relatieafvoer- waterhoogteverschil bijpositieveennegatieve stroomrichting
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Tabel1

Debiet- uitlezing
(l/s)

Debiet- volumetrisch

Afwijking

(l/s)

(%)

Hoogteverschil
(m)

Positievestroomrichting(bemaling)

0,038
0,058
0,137
0,308
0,746
1,34
2,14
3,29
4,78
6,70

0,0393
0,0609
0,138
0,306
0,742
1,33
2,12
3,26
4,79
6,69

- 3,3
-4,8
-0,7
+ 0,7
+ 0,5
+0,8
+0,9
+ 0,9
- 0,2
+0,1

0,0393
0,0599
0,0840
0,137
0,306
0,496
0,744
1,16
1,90
3,32
4,39
5,39
6,86

0,0001
0,0001
0,0001
0,0003
0,0010
0,0019
0,0031
0,0079
0,0213
0,0628
0,1050
0,1494
0,2293

Negatievestroomrichting (water-inlaat)

0,046
0,066
0,090
0,230
0,506
-1,04
-2,05
-3,35
-4,95

-0,0418
-0,0598
-0,0857
-0,224
-0,496
-1,02
-2,02
-3,31
-4,92

+10,0
+10,4
+5,0
+2,7
+2,0
+2,0
+1,5
+1,1
+0,7
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0,0001
0,0001
0,0006
0,0025
0,0097
0,0361
0,0959
0,2061

B. IJkingdebietmeter
Voor depositieve stroomrichting blijken de gevonden resultaten goed overeen te komen met
de door de fabriek opgegeven nauwkeurigheden bij de verschillende stroomsnelheden in de
meter.Waardefabriek nauwkeurigheden van0,2% of 0,5% opgeeft isdit inhet laboratorium
niet opzijn waarde te controleren, omdat inhet laboratorium slechts een nauwkeurigheid van
1%kan worden gegarandeerd. Een nauwkeurigheid vanbeter dan 1% , zoals over een groot
gedeeltevanhetmeetbereikisgevonden,isechtereengoedresultaat.
De resultaten voor de negatieve stroomrichting vertonen een iets grotere afwijking. Als daar
behoefte aan blijkt te bestaan, kan de gebruiker de geregistreerde waarden bij verwerking
eventueelcorrigeren,doorbijvoorbeeld regressieopdelaboratoriummetingen uittabel1.
Tijdens detestperiode isde opdrachtgever degelegenheid geboden omde apparatuur dieaan
deelektromagnetischedebietmeterzalwordengekoppeld, zoalseendatalogger voorhetcontinuregistrerenvandeafvoer eneenwatermonsternameapparaatdatproportioneelmonsterszal
nemen,aangestuurd door desoftware vandedebietmeter. Dit bleek zeer nuttig te zijn, omdat
nu onder laboratorium omstandigheden nog enkele knelpunten opgelost konden worden. De
verwachting isdanook, dat nainstallatieinhet veldgeenaltegroteproblemen te verwachten
zijnmethetfunctioneren vanhetgeheel.

6.

Enkelealgemeneaanbevelingen

1.

Bijplaatsing inhet velddient dit opeenzodanigehoogte te geschieden, dat dedebietmeter en in- en uitstroomgedeelte zich zowel bij zomer- als winterpeil geheel onder
waterbevinden.
Het isaanteraden een voorziening aante brengen omte voorkomen dat grof vuilde
doorstroming door dedebietmeter kanbelemmeren, met alsgevolg een grotere opstuwingdanisgewenst (drijfbalk, korf).
De bovenkant van de damwand waarin de debietmeter wordt geplaatst dient op een
zodanigniveautewordengekozen,datbijverstoppingvandedebietmeterdedamwand
alsnoodoverlaat kandienen,zodatgeeninundatiesopkunnentreden.
Erdienteenvoorzieningtekomenomdemeetdoorlaat goedbereikbaar temakenvoor
regelmatigonderhoud.Demeetdoorlaatdientwekelijks schoongemaakt teworden.

2.

3.

4.
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Fotopagina

Debietmeter voorzien van in-enuitstroomgedeelte met uitleesunit, datalogger enwatermonsternameapparaat.

Debietmeterinhethydraulicalaboratorium(negatievestroomrichting,vanrechtsnaarlinks).
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