VISTRAP: een gereedschap om vispassages hydraulisch te ontwerpen
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Stuwen en sluizen in waterlopen vormen een obstakel voor vissen die naar hun
paaigebieden trekken. Ze scheiden de waterloop in een bovenpand en benedenpand
en veroorzaken daarmee lokaal een onoverbrugbare barrière voor vissen. Er is in
Nederland een grote KRW opgave om vissen weer ongestoord te kunnen laten trekken.
Met een vispassage wordt een doorgaande route voor vissen langs deze barrières
gecreëerd door bijvoorbeeld het grote verval te verdelen in een aantal kleinere vervallen die wel overbrugbaar zijn voor vissen. In de praktijk worden vispassages vaak
ontworpen, op basis van ervaring en met (te) eenvoudige rekenregels, en vervolgens
aangelegd. De juiste werking van deze vispassages wordt in veel gevallen onvoldoende
onderbouwd en gemonitord. De vraag is dan of de grote financiële investeringen in
vispassages doeltreffend zijn. Tijdens het ontwerpen van een vispassage kan de voorziening vooraf met iets meer inspanning hydraulisch worden geoptimaliseerd en
getoetst. Daardoor is met grotere zekerheid een uitspraak te doen over de werking van
de vispassage onder de verschillende hydraulische omstandigheden die gedurende het
jaar kunnen optreden. HKV heeft daarom het gereedschap VISTRAP ontwikkeld dat
een gebruiker de mogelijkheid biedt om een vispassage hydraulisch te ontwerpen en
te optimaliseren. Ook kunnen bestaande vispassages ermee getoetst worden op juist
functioneren. VISTRAP is beschikbaar voor alle waterbeheerders in Nederland.

Inleiding
In toenemende mate worden waterlopen volgens de Europese Kader Richtlijn Water
meer natuurlijk ingericht of aangepast waarbij vispassages worden toegepast om
stuwen en sluizen te passeren of zelf geheel te vervangen. Voor een relatief klein verval
over een obstakel kan een standaard vispassage volstaan. Een groter verval vereist
een op maat ontworpen vispassage. Bij het ontwerpen van een vispassage spelen de
aspecten ruimte, ecologie en hydraulica een samenhangende rol. De ontwerpregels
voor vispassages zijn gebaseerd op onderzoek en ervaring, kennis over het gedrag en
de zwemeigenschappen van de voorkomende vissoorten in het watersysteem en eisen
met betrekking tot de hydraulische inpassing van een vispassage in het bestaande
watersysteem. Een vispassage moet onder verschillende stromingsomstandigheden het
passeren van vissen mogelijk maken. Tijdens droogte moeten vissen zo lang mogelijk
kunnen passeren en tijdens hoogwater mogen de drempels van een vispassage niet te
veel opstuwing veroorzaken.
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Met het ontwerpgereedschap VISTRAP (VISpassage onTweRpgereedschAP) kan een vispassage, die bestaat uit een cascade met drempels en bekkens of uit een vrij afstromende
nevengeul, hydraulisch worden ontworpen en getoetst. Met het ontwerpgereedschap
kan:
O Een vispassage worden ontworpen volgens de gebruikelijke ontwerpregels voor de
vispasseerbaarheid (of door de gebruiker te definiëren ontwerpregels) voor
hydraulische situaties die gedurende het jaar kunnen voorkomen.
O De hydraulische opstuwing van de vispassage onder verschillende (hoogwater)
afvoersituaties worden bepaald.

Eisen vispasseerbaarheid vertaald naar hydraulische eisen
In Coenen e.a. (2013) en Winter (2007) is uitgebreid ingegaan op de hydraulische en
ecologische eisen die worden gesteld aan vispassages. Uit die literatuur komt naar voren
dat vissen met een bepaalde sprintsnelheid een kort snelstromend traject kunnen
passeren. De sprintsnelheid hangt af van de vissoort; vrije zwemmers zijn snel terwijl
bodemzwemmers traag zijn. De leeftijd speelt een rol; een volwassen vis zwemt
(meestal) sneller dan een jonge vis. De visafmetingen spelen een belangrijke rol omdat
een vis een minimum breedte en waterdiepte nodig heeft om een obstakel te passeren.
Hiervoor geldt dat volwassen vis meer ruimte nodig heeft dan jonge vis en de kleinst
toelaatbare opening wordt bepaald door de grootst voorkomende vissoort in het
stroomgebied van de waterloop. Vaak valt de locatie van de kleinste doorzwemopening
samen met de locatie waar de hoogste stroomsnelheden in een vispassage optreden.
Een vispassage moet voldoende rustplekken bieden voor vissen om na een sprint te
rusten. Voor deze rustplekken gelden minimale afmetingen en eisen gesteld aan de
stroomsnelheid. Als een vispassage bestaat uit een serie drempels of spleten (vertical
slots) treedt ter plaatse hiervan een groter verval op dan in de tussenliggende rustbassins. Aan de grootte van dit lokale verval in een vispassage is ook een eis gesteld
aangezien vissen 'tegen het verval' in moeten kunnen zwemmen. Een te groot verval
(met een overstortende straal) kunnen alleen zalmachtigen overbruggen.
Daarnaast zijn er ecologische eisen en eisen die betrekking hebben op het gedrag
van vissen. Vele eisen steunen op informatie over de hydraulische condities in een vispassage. Inventarisatie van de vispasseerbaarheidseisen heeft de volgende hydraulische
kengetallen opgeleverd:
O De gewenste gemiddelde stroomsnelheden in een vispassage zijn 0,2 m/s tot 0,4 m/s,
daarmee kunnen alle vissoorten en visafmetingen passeren. De vorm van het
snelheidsprofiel geeft aan de bodem en oevers een lagere stroomsnelheid en aan het
wateroppervlak een hogere dan de diepte-gemiddelde snelheid. De stroomsnelheid
aan het wateroppervlak mag 0,4 m/s tot 0,8 m/s zijn.
O De maximale stroomsnelheid over korte afstand (enkele meters) mag niet hoger zijn
dan 1 m/s.
O De minimaal benodigde waterdiepte in een vispassage is 0,2 m. Deze maat geldt ook
voor de minimaal voorkomende breedte in een vispassage.
O Het lokale verval in een vispassage mag niet groter zijn dan 0,08 m tot 0,6 m,
afhankelijk van de vissoort. Voor snoek en baars geldt 0,08 m tot 0,15 m en voor
zalmachtigen geldt 0,3 m tot 0,6 m. Om alle voorkomende vissoorten in een stroom122
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gebied te kunnen laten passeren wordt aanbevolen het lokale verval te beperken tot
0,05 m à 0,08 m.
O In een cascade vispassage geldt dat het water stroomt van rustbassin naar
rustbassin via drempels of spleten (vertical slots). Na de drempel of spleet moet
het snelstromende water vertragen om in het bassin voldoende lage gemiddelde
stroomsnelheden te verkrijgen zodat vissen kunnen rusten. Larinier (Winter, 2007)
geeft het volgende criterium:
(1)
Waarbij:
P : stromingsenergiedissipatie [W/m3]
r : dichtheid water [kg/m3]
g : zwaartekrachtsversnelling [m/s2]
Q : debiet door bassin [m3/s]
∆h : verval over drempel bovenstrooms van bassin [m]
V : het bassinvolume [m3]
De grootheden zijn gedefinieerd in Afbeelding 1. Het volume voor een bassin is
Lb x hb x B met gemiddelde waarden voor de lengte Lb, breedte B en waterdiepte hb.
Voor iedere andere vorm moet het volume op een andere wijze worden bepaald.
In VISTRAP is uitgegaan van een trapeziumvormige dwarsdoorsnede. De stromingsenergiedissipatie is een empirisch vastgestelde maat die iets zegt over het benodigde
bassinvolume om de inkomende stromingsenergie voldoende te dempen. In de
literatuur worden enkele kengetallen gegeven voor P; zalmachtigen P ≤ 200 W/m3, elft
en karpers P ≤ 150 W/m3, snoek en baars P ≤ 100 W/m3. Met dit criterium kan, gegeven
de beoogde vissoort, het debiet en het verval over de drempels, getoetst worden of
het tussenliggende bassin groot genoeg is om vissen te laten rusten. Voor de minimale
lengte van een bassin wordt 10 m tot 15 m aangegeven in Coenen e.a. (2013), maar
een kleinere lengte is vaak nodig als de ruimte beperkt is. Voorkomen moet worden dat
kortsluitstromen in het bassin ontstaan tussen de drempels.

Afbeelding 1: Definitie karakteristieke afmetingen van een bassin.
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Drempels en spleten fungeren hydraulisch gezien als een overlaat. In de volgende
paragraaf wordt ingegaan op de hydraulische eigenschappen van overlaten, maar een
belangrijk aspect hiervan is de stroomsnelheid in de keel van een overlaat. Volgens de
energiebeschouwing van Bernouilli geldt dat de stroomsnelheid op de overlaat als volgt
afhangt van het verval over de overlaat,
(2)
Waarbij:
v : stroomsnelheid [m/s]
g : zwaartekrachtsversnelling [m/s2]
∆h : verval over drempel [m]
Deze snelheid is de diepte-gemiddelde stroomsnelheid en geldt niet langs de randen
van de drempel of spleet waar de stroomsnelheid lager is door de nabijheid van wand
en bodem en een warriger verloop heeft door turbulente wervels. Bij het ontwerp richt
de ontwerper zich op gemiddelden die aan de eisen moeten voldoen. De eis gesteld
aan het maximale verval en de maximale stroomsnelheid in een vispassage leiden tot
de volgende beperking; voor een verval van 0,05 m en g = 9,81 m/s2 is de gemiddelde
stroomsnelheid op de drempel 0,99 m/s en voor een verval van 0,08 m is de gemiddelde stroomsnelheid 1,25 m/s. Om te voldoen aan de eis van maximaal 1 m/s is het
maximaal toelaatbare verval volgens formule (2) 0,05 m.

Hydraulische achtergrond van VISTRAP
De basis van VISTRAP wordt gevormd door een eendimensionaal hydraulisch stromingsmodel. Met het stromingsmodel kunnen alle relevante parameters voor het ontwerp van
een waterloop met vispassage worden berekend, zoals de waterdiepte en waterstand,
het verval en de stroomsnelheid.
De voordelen van deze rekenmethode zijn:
O De schematisatie van een vispassage is binnen 1 à 2 uur op te zetten en eenvoudig
aan te passen.
O De rekentijd is zeer kort, 1 tot enkele minuten.
O Rekenresultaten zijn direct beschikbaar en worden weggeschreven naar voorbereide
Excel sheets.
O De resultaten zijn gericht op te toetsen grootheden zoals waterdiepte, verval en
stroomsnelheid op de drempels en de afmetingen van de bassins.
De nadelen van deze rekenmethode zijn:
O De plaatsstap moet relatief klein zijn in verband met de numerieke nauwkeurigheid.
O De stroming is stationair.
Het eerste nadeel is gezien de korte rekentijd geen probleem. Het tweede nadeel vormt
geen beperking voor het hydraulisch optimaliseren van een vispassage. Alleen als de
vispassage inundeert en het omringende gebied water bergt tijdens hoogwatersituaties,
is tijdsafhankelijk rekenen noodzakelijk. In dat geval wordt aanbevolen het eindontwerp
van een vispassage bijvoorbeeld met een SOBEK CF-model te onderzoeken.
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De gebruikte stromingsvergelijkingen zijn:
(3)

ofwel

constant

(4)

Waarbij:
A : doorstroomoppervlak dwarsdoorsnede [m2]
C : Chézy-coëfficiënt [m1/2/s]
g : zwaartekrachtsversnelling [m/s2]
h : waterdiepte [m]
ib : bodemverhang [-]
R : hydraulische straal [m]
Q : debiet [m3/s]
x : co-ordinaat hoofdstroomrichting [m]
Hoofdgeul

overstromingsvlakte

Alle grootheden mogen
per rekenpunt verschillen. Het doorstroomoppervlak
van de
Bg
Bu
hoofdgeul van de vispassage is gedefinieerd als trapezium, de aanliggende overstromingsvlakte is rechthoekig van vorm, zie Afbeelding 2. Het talud van de hoofdgeul mag
variëren per oever.

Afbeelding 2: Definities van dwarsprofiel in VISTRAP.

Het type hydraulische ruwheid kan worden opgegeven als Nikuradse ruwheidshoogte
(kn [m]) of als Chézy-coëfficiënt [m1/2/s]. Het ruwheidstype van de hoofdgeul mag
verschillen van die van de overstromingsvlakte, maar langs de hoofdgeul of overstromingsvlakte geldt hetzelfde type. De opgegeven hydraulische ruwheid wordt in de
berekening omgezet in een Chézy-coëfficiënt. De totale hydraulische ruwheid C van het
dwarsprofiel wordt, in geval van geïnundeerde overstromingsvlakte, bepaald volgens de
Engelund-methode waarbij uitgegaan wordt van hetzelfde waterspiegelverhang langs
hoofdgeul en overstromingsvlakte volgens:
(5)

De indices in formule (5) zijn g = hoofdgeul, u = overstromingsvlakte en t = totale
profiel. Als de vispassage als een cascade wordt ontworpen, kan in een hoogwatersituatie waarbij de cascade geheel overstroomt voor de hydraulische ruwheid een
Chézy-coëfficiënt worden aangehouden van 15 m1/2/s. Deze waarde geldt langs het
traject van de vispassage en is gebaseerd op een onderzoek beschreven STOWA (2011).
De drempels of spleten (vertical slots) worden binnen VISTRAP als overlaten behandeld.
Onderscheid wordt gemaakt in volkomen en onvolkomen overlaten. De gehanteerde
formule voor de diepte-gemiddelde stroomsnelheid op een volkomen overlaat is:
(6)
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Waarbij:
H = energiehoogte bovenstrooms van de drempel [m]. Het volkomen debiet over de
drempel wordt berekend als,
(7)
Het doorstroomoppervlak Av ligt op de drempel en wordt berekend met de waterdiepte
2/3 . H op de drempel en de bijbehorende drempelbreedte.
De gehanteerde formule voor de diepte-gemiddelde stroomsnelheid op een onvolkomen
overlaat is:
(8)
Waarbij:
∆h = verval over de drempel [m]. Het onvolkomen debiet over de drempel wordt
berekend als,
(9)
Het doorstroomoppervlak Ao ligt benedenstrooms van de drempel en wordt berekend
met de waterdiepte boven het drempelniveau en de bijbehorende drempelbreedte.
De afvoercoëfficiënten cv en co zijn een maat voor de reductie van het doorstroomoppervlak van de overlaat. In die coëfficiënten zijn geometrische en hydraulische
effecten opgenomen die de afvoer reduceren, zoals gekromde stroomlijnen, scheve
aanstroming, stromingsvertraging en turbulentie.
Een drempel of spleet (vertical slot) bestaat in VISTRAP uit maximaal drie delen zoals
weergegeven in Afbeelding 3. Van ieder drempeldeel (L: laag, M: midden, H: hoog)
wordt bepaald of dat droogvalt, volkomen of onvolkomen is. Het totale debiet van de
drie drempeldelen is gelijk aan het totale debiet door de vispassage.

Afbeelding 3: Enkele voorbeelden van mogelijke drempelvormen (vooraanzicht) in VISTRAP.

Als modelrandvoorwaarden zijn een debiet op de instroomrand en een waterstand op
de uitstroomrand nodig. Standaard worden zeven combinaties van afvoer en waterstand opgegeven die allemaal in één berekening worden doorgerekend. In Coenen e.a.
(2013) zijn zeven ontwerp afvoerniveaus voor vispassages genoemd tussen Q<5% (zeer
lage afvoer) en Q140% (extreem hoogwater), maar de gebruiker is vrij in de keuze van
afvoergrootte en waterstand.
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Het rekenschema is een eenvoudig upwind-schema dat vergelijkbaar nauwkeurige
resultaten oplevert als SOBEK zoals onderzocht in Termes (2013).

Werking van VISTRAP
VISTRAP is geprogrammeerd in de programmeertaal R. Voor het gebruik van VISTRAP
zijn R-versie 2.15.3-win en RStudio versie 0.97.320 nodig, beide free ware software.
De opzet van de modelonderdelen van VISTRAP is geschetst in Afbeelding 4 en bestaat
uit:
O Een Excel-hulpmiddel om de geometrie van de waterloop te genereren.
O Een Excel-hulpmiddel om invoer voor constructies te genereren.
O Een tekstbestand met administratiegegevens.
O Een tekstbestand met de geometriegegevens.
O Een tekstbestand met de constructiegegevens.
O Een tekstbestand met de randvoorwaarden.
O Een tekstbestand met de namen van de invoerbestanden.
O Het rekenhart is geprogrammeerd in R waarin de stromingsvergelijkingen worden
opgelost inclusief de stroming in de constructies.
O Een Excel-uitvoerbestand met alle resultaten van de laatste iteratiestap.
O Een Excel-uitvoerbestand met resultaten van het iteratieproces en uitvoer rond de
constructies.

Afbeelding 4: Opzet invoer, rekenhart en uitvoer van VISTRAP.

Bij de start van VISTRAP worden de invoerbestanden (tekstbestanden) ingelezen, een
initiële waterstand bepaald en vervolgens start de berekening. Het verloop van het
oplossen van de stromingsvergelijkingen en het verval over de constructies is geschetst
in Afbeelding 5. De stromingsvergelijkingen worden iteratief opgelost. Binnen iedere
iteratieslag van de stroming worden de afvoervergelijkingen van de constructies iteratief
opgelost. De iteraties voor het oplossen van de stromingsvergelijkingen stoppen als
aan de afbreekcriteria voor de waterstand en doorstroomoppervlak wordt voldaan.
De iteraties voor de constructies stoppen als aan de afbreekcriteria voor de afvoer wordt
voldaan. Als de berekening klaar is, worden de resultaten in uitvoerbestanden geschreven.
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Afbeelding 5: Principe oplossen stromingsvergelijkingen en overlaten in VISTRAP.

Het is de gebruiker gemakkelijk gemaakt om de invoer te genereren. Met een Excel
invoerhulpmiddel kan de geometrie van de waterloop en van de constructies worden
aangemaakt en gecontroleerd. De karakteristieke afmetingen van de waterloopgeometrie en constructies worden in de betreffende invoerbestanden geplaatst.
De uitvoerbestanden kunnen na de berekening worden geladen in een Excel uitvoerhulpmiddel. Daarin worden de resultaten direct gevisualiseerd, zoals waterstandsverloop, stroomsnelheden en waterdiepte. Daarnaast worden de vispasseerbaarheid
van de bassins en constructies getoetst in het Excel uitvoerhulpmiddel.

Enkele resultaten van VISTRAP
Voorbeeld 1: Een vispassage met 10 samengestelde drempels in een 2,5 km lang traject.
Het dwarsprofiel van de waterloop is trapeziumvormig met een bodembreedte van
3 m en een bovenbreedte van 9 m, de diepte onder maaiveld is 1,5 m. De vorm van de
samengestelde drempels is zoals getoond in Afbeelding 3 linksonder. De samengestelde
drempels liggen 20 m na elkaar en het niveau van opvolgende samengestelde drempels
verschilt 0,05 m. De afvoerniveaus variëren tussen 0,1 m3/s en 1,8 m3/s en in de geul

Afbeelding 6: Waterstandsverloop langs waterloop (linksboven), waterstandsverloop (rechtsboven),
stroomsnelheid (linksonder) en waterdiepte (rechtsonder) rond vispassage van voorbeeld 1.
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is de Nikuradse ruwheidshoogte 0,2 m aangenomen. Het waterstandsverloop langs de
waterloop is weergegeven in Afbeelding 6.
In dit voorbeeld bij een afvoer van 0,5 m3/s stuwt de vispassage de waterstand op. De
waterdiepte op de drempels is groter dan 0,3 m en de stroomsnelheid op de drempels
is lager dan 1 m/s. De drempels zijn onvolkomen overlaten, behalve de hoge drempels
van de vier bovenstroomse samengestelde drempels, dat zijn volkomen overlaten. De
waterdiepte in de bassins tussen de drempels varieert tussen 0,55 m en 0,8 m en de
stroomsnelheid in de bassins is lager dan 0,25 m/s. In de uitvoerhulp van VISTRAP
worden de resultaten automatisch getoetst en wordt in tekst en figuren aangegeven of
iedere samengestelde drempel en tussenliggend bassin al of niet voldoet. Volgens de
gestelde criteria voor de vispassage voldoet de hele constructie, zie Afbeelding 7.

Afbeelding 7: Toetsing ontwerpcriteria vispassage van van voorbeeld 1.

Voorbeeld 2: Een vispassage met 44 samengestelde drempels in een 180 m lang traject
waarmee een verval van circa 3 m moet worden overbrugd. Het dwarsprofiel van de
waterloop is trapeziumvormig met een bodembreedte van 0,5 m en een bovenbreedte
van 3,5 m, de diepte onder maaiveld is 1 m. De vorm van de samengestelde drempels
is zoals getoond in Afbeelding 3 rechtsboven, een 0,5 m brede spleet (vertical slot)
waarboven een V-vormige drempel ligt. De samengestelde drempels liggen 4 m na
elkaar en het niveau van opvolgende samengestelde drempels verschilt 0,07 m.
De afvoerniveaus variëren tussen 0,075 m3/s en 0,6 m3/s en in de waterloop is de
Nikuradse ruwheidshoogte 0,1 m aangenomen.
Het waterstandsverloop langs de vispassage bij een afvoer van 0,15 m3/s is weergegeven in Afbeelding 8. De stroomsnelheid in de bassins is circa 0,4 m/s, maar is op
de drempels hoger dan 1 m/s. Een langere vispassage of meer samengestelde
drempels kunnen een oplossing bieden. Voor de andere afvoerniveaus voldoet de eis
voor de maximum stroomsnelheid op de drempels overigens wel. De waterdiepte op
de drempels is te klein voor het laagste afvoerniveau (0,075 m3/s). Deze vispassage is
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eigenlijk te kort om het relatief grote verval te overbruggen. Deze vispassage zal verder
geoptimaliseerd moeten worden om aan alle eisen te voldoen.

Afbeelding 8: Waterstandsverloop en stroomsnelheid langs vispassage van voorbeeld 2.

Slotopmerkingen
Met het gereedschap VISTRAP is het mogelijk om op eenvoudige en snelle wijze een
vispassage hydraulisch te ontwerpen. VISTRAP werkt met de gratis software R en
RStudio. Uit de ervaringen met het gebruik tot nu toe blijkt dat een oplossing in
VISTRAP binnen circa 10 iteratieslagen is te bereiken. Als het aantal iteraties hoog is
(> 20), duidt dat op een lastig te vinden oplossing voor VISTRAP. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hydraulisch matig ontwerp. VISTRAP stimuleert de
gebruiker de vispassage niet alleen vanuit de visecologie te beschouwen maar een
vispassage ook hydraulisch goed te ontwerpen voor de ontwerpcondities.
In een eerstvolgende VISTRAP versie willen we zijdelingse instroom van water in een
vispassage opnemen. Daarnaast zullen in een volgende versie extra definities van de
hydraulische ruwheid worden meegenomen, zoals Strickler en Manning.
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