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ï# Inleiding»
ïerbepaling vandeafvoeren inhetTetinkveld (stroomgebied vande
Leerinkbeek)werd eenlangemeetoverlaatmetV-vormige kruin (V-Homijn)
geïnstalleerd (fig* 1).
Destuwwerd ontworpen door deheerR.J»Bosing,endoorheminhet
Waterloopkundig Laboratorium teDelft geijkt»

Onder dehuidigeveld-

omstandighedentreedt indeaanvoerleiding naay destuw eensterk zandtransport op»Debodem vandebovenstrooraseleiding nabijdestuwishierdoortotkruinshoogte verhoogd.Onder deze omstandighedenmochtenafwijkingen¥/ordenverwacht vandeteDelft gevondenrelatie tussendebovenstroorasewaterstand (H )enhet debiet,welkerelatie werdbepaald ineen
leidingwaarvan debodem 50cmbeneden destuwkruinwasgelegen» Omdeze
veronderstelling teonderzoekenwerd opverzoek vandecommissieWaterbehoefteGelderland inhet Hydraulica Laboratorium vandeLandbouwhogeschool,
\

het zelfdeschaalmodel (schaal 1:2),dat eertijds inDelftwerdbeproefd,
opnieuw onderzocht.Het onderzoek werd onderleiding vanIr#ïl#H#Pitlo
verricht»
Il # Beschrijving vanhet onderzoek.
Waar inhet onderstaande sprake isvanafstanden t.o»v» destuwkruin (dusookH ), wordt deafstand t.o.v.het laagste puntvandeV-vormigekruinaandeuitstroomzijdevandestuwbedoeld» Deze aanduiding
isnoodzakelijk i.v.m» dehelling (1:25)vandestuwkruin.(ziefig» 1)
Aanhetstuwmodelwerdenmetingenverricht onder devolgende omstandigheden,dieingrafiek 1en2schematisch zijnweergegeven»
1» Aanvoerkanaalmet trapeziumvormige dwarsdoorsnede.
Debodembreedte vanhetaanvoerkanaal bedroeg inhetmodel0fS5m
(lf70minwerkelijkheid).Debodemdiepte t.o.v.destuwkruinbedroeg
0f25uu (0,50minwerkelijkheid)»
Dehellingvandetaludsbedroeg 1:1
Debovenwaterstand (H )werd genetenineenpeilbuiswelkeinverbinding
stond met eenalzijdig geperforeerd buisje aangebracht opdebodem van
hetaanvoerkanaal»

Verhandeling over delangemeetoverlaat metV-vormige kruindoor
l.J.Bos.rapportÏÏ.L.no.184B. 1964.

2

Infig.1isdit weergegeven met deaanduiding:situatie1«
Voor enkelehoge debietenwerd ookeenasymmetrische aanstrorninginhet
modelonderzocht«
2» Als1echtermetverhoogdebodem inhetaanvoerkanaal.Inhetmodelwerd
eenhorizontale bodemplaat aangebracht opécmbenedendestuwkruin
(12cminwerkelijkheid).DebovenwaterstandH werd inditgevalop
tweeverschillende plaatsengemeten.Infig.1aangegevenmet situatie
b
na
2
en2«n
3« Als 2,bovendienwerd nogeenlaag^rind ter diktevan2«5cmopdeverhoogdebodem vanhetaanvoerkanaal inhetmodelaangebracht*Debovenwaterstand werd opdezelfde plaats gemetenals indegevallen1en2
(zie fig« 1)«
III«Resultatenvanhet onderzoek.
Indegrafieken 1en2zijnderesultaten vandeonder IIbeschrevenmetingenweergegeven.Desituatie 1(grafiek 2)komthetbeste overeenmet
deproefomstandighedeninDelft.Deresultatenvertonenbijvergelijking
metdeDelftsemetingen,tot eendebiet overeenkomende met3^0l/sec.in
werkelijkheid, eengoede overeenkomst.Voor debietengroter dan3^0l/sec.
gevendeDelftse resultatenbijgelijkebovenwaterstand eenwathogere
afvoer«
Eenmogelijke oorzaak voorditverschilwerd gezocht ineenafwijkende
snelheidsverdeling inhetaanvoerkanaal.MetbehulpvaneenOïT-molen
werd desnelheidsverdeling inhetaanvoerkanaal gemeten« Dehierbijberekende<xbedroeg1,1hetgeen niet duidt opeenonregelmatigheid inde
waarnemingen« Eenopzettelijk veroorzaakte asymmetrische aanstrorning
veroorzaakte geensignificante afwijking indegevondenrelatie«
Insituatie 2werdH opverschillende plaatseninhetaanvoerkanaal geLioten«Erwerdenslechts geringe verschillen gevonden (ziegrafiek1)«
Delaar-;grind (situatie 3)aangebracht opdeverhoogdebodem heeftgeen
effect opdeafvoerrelatie (ziegrafiek2 ) .

I¥« Conclusie.
- I l , .Ml li• » i n n »

1« Voorafvoerengroter danongeveer3^0l/sec.vertonendemeetresultaten
enigeafv/ijkingvandeinDelftbepaalde ijkkromme.

a

3

2m Deplaatsvanhetmeetpunttussenof5en1f5meterboYenstroomsvande
stuwblijktbijhettrapeziumvormige aanvoerkanaalvangeringeinvloed
opderelatietussenH enQtezijn«
3« Derelatietussenbovenwaterstandenafvoerblijktvooralbijgrotere
afvoerengevoeligtezijnvoordebodemdiepte inhetaanvoerkanaal»
Bovendienwerdentijdenshetonderzoekaanwijzingengevonden,datook
degeometrievanhetaanvoerkanaalinvloedheeftopdegevondenrelaties»
Hetverdientdaaromgeenaanbeveling deijkresultateninanderesituaties
tegebruiken»

Fig. 1

MODEL V-ROMIJN
B

o
o

,t

o
o

-*+
:>

J

A Meetpunt U%
j Situatie 1 ff o 3

250

O

750

o
co

v v

;

r

u..

300

,110
525

r=

B

Bovenaanzicht

Doorsnede '.jr'^Â

Aanzicht
maten in mm

HYDRAULICA LABORATORIUM LANDBOUWHOGESCHOOL

(66-53)11

B-B

2b

0

6-, H, (dm)

GRAFIEK 1

IJKING V-ROMUN TETINKVELD

Invloed verplaatsing bovenstrooms meetpunt

ZJ

5-

u

o

SITUATIE

2 a "l
>
/

«

2a

0

100

200

300

HYDRAULICA LABORATORIUM

400

LANDBOUWHOGESCHOOL

500

(66-53)

n

600 Q ( l / s e c . )

6-1

H 1 (dm)

GRAFIEK 2

IJKING V-ROMIJN TETINKVELD

Invloed bodemdiepte bovenstrooms

U-

3-

SITUATIE 1
B^tm*mmmww»<**T*^

2-

SITUATIE

2a

'•w^t'^•

(zi© grafiek 1)

SITUATIE 3

0

100

200

300

HYDRAULICA LABORATORIUM

500

400 i

LANDBOUWHOGESCHOOL

(66

53)

n

600 Q (l/^ec.)

