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Uniformontwerpvan de
aangepasteDeWitvispassage
WUBBO BoiTEN, WAGENINGEN UNIVERSITEIT

Naast nevengeulen worden in Nederland
hoofdzakelijk drietypesvispassages toegepast:
• debekken vispassagemet V-vormige overlaten.Dezewordt toegepast bij de stuwen
indegrote rivieren en ineen aantal regionale waterlopen. Deafmetingen zijn relatiefgroot, evenals het totaal verval overde
passage(meestal meer dan een meter) en
deontwerp afvoer;
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Deaanleg van vispassages inNederland doteert van halverwege devorigeeeuw. Bijeciigezoiid
ecologisch watersysteem hoort ookeenpassendevisstand e'nvoormigrerendevisdemogelijkheid om
fysieke barrièresalsstuwen,sluizen, watermolens engemalen te kunnen passeren. Vooralsinds 1990
groeit debelangstelling voorvispassages. InNederland wordt deDe Wit vispassage veel toegepast
doordewaterschappen. Hetgaat daarbij omdestroomopwaartse migratie van zoctwatervis meteen
maximalesprintsnelheid van e'e'umeterperseconde.
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•

voerd naar deaangepaste DeWit vispassage.
Ditgebeurde in opdracht van 18waterschap-

DoordeSectieWaterhuishouding van
Wageningen Universiteit isonderzoek uitge-
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pen, waarvan degezamenlijke grootte van de
beheersgebieden ongeveer tweederde van
Nederland bedraagt. Doelvan het onderzoek
wasopbasis van waarnemingen in een schaalmodel richtlijnen op testellen voor een uniform hydraulisch ontwerp van de aangepaste
DeWitvispassage.Het onderzoek richtte zich
hoofdzakelijk opde afvoerrelatie vandevispassageen desnelheidsverdeling in de doorzwemvensters.Met informatie uit een in
december 2004verschenen onderzoeksrapport
van deSectieWaterhuishouding zijn de waterschappen in degelegenheid de aangepaste De
Wit vispassage teontwerpen voor ontwerpafvoeren in het bereikvan0,050tot 0,150 kubiekemeter per seconde.

de'vertical slot'-passage.Deze isop een
gering aantal locaties uitgevoerd;
deDeWit vispassage.Deze vrij compacte
constructie wordt opvrijgrote schaal toegepast bij stuwen in deregionale waterlopen.Deafmetingen zijn relatiefklein
evenals het totale verval(meestal minder
dan een meter)en deontwerp afvoer.

Deoriginele DeWit vispassage lijkt wel
wat opde'vertical slot',waarbij echter de
bovenkant van elkslot isafgesloten. Devispasseert viadedoorzwemvensters (onderwateropcmngen) die in de tussenschotten -om en om
links en rechts -zijn aangebracht. In de literatuur wordt dit type'pool and orifice fishway'
genoemd. Bij deoriginele DeWit vispassage,
dievoor het eerst in 1993werd toegepast in de
Langbroekerwetering, isdebekkenlengte 0,55
meter en zijn dedoorzwemvensters schuin
naar binnen gericht. Bijdeaangepaste DeWit
vispassage ishet ontwerp opdeze tweeaspectengewijzigd: de bekkenlengte isnu 0,80
meter, waardoor ook de iets langere vis,zoals
desnoek,gemakkelijker zal passeren,en de
doorzwemvensters liggen nu in het vlak van de
tussenschotten, haaksopdelengte-as van de
vispassage.Abeelding 1 geeft een beeld van het
standaardontwerp van een aangepaste DeWit
vispassage (indit gevalmet vijfbekkens).De
foto toont één van de doorzwemvensters.
Bijde tot nu toeuitgevoerde originele De
Wit vispassages bestaat eengrote variëteit in
dedimensies van bekkenbreedte, bekkenlengte, vensterbreedte en vensterhoogte.Deredenen hiervan zijn onder andere het plaatselijk
beschikbare minimumdebiet en het ontbreken
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van een uniform ontwerp,zoalsdat er bijvoorbeeld wel isvoor de bekken vispassage met
V-vormige overlaten.
De afvocrrelath van de vispassage
Kennis hiervan kan om tweeredenen van
belangzijn: voor ontwerpdoeleinden moet de
arvoercapaciteitglobaal bekend zijn e'n in veel
gevallen kan dehydroloog devispassage ook
benurten als debietmeetstation.
Deafvoerrelatie van de'pool and orifice'
vispassages luidt:

Q_=C• b• hv • Vzg• AH
waarin
Q^ =debiet (m3/s),
C
= afvoercoèfficiènt,
b
= breedte doorzwemvenster (m),
hv =hoogte doorzwemvenster (m),
g
=versnellingvandezwaartekracht [m/s2],
ÄK =het gemiddeld verval per doorzwemvenster (m),
ÄH =(Y 0 -Y d )/n
Y0enYd=dewaterdieptes boven-en
benedenstrooms ten opzichte van de
bodem bovenstrooms (m)en n voor het
aantal doorzwemvensters (-).
Desnelheidsverdeling in de doorzwemvensters
Degemiddelde stroomsnelheid ineen venster volgt uit deafvoerformule en bedraagt:
v=O V 2 g » Ah
Devisbioloogzalechter willen weten hoede
snelheidsverdeling is:zijn in het venster zones
met lagerestroomsnelheden en waar liggen
die dan?
In het uitgevoerde onderzoek zijn geen
metingen gedaan aan stroomsnelheden in de
bekkens:voorlopig isaangenomen dat voor
een optrekkende visher passeren van een doorzwemvenster eengrotere inspanning vergt
dan het passeren vaneen bekken.

Eenoverzichtvaneendeelvandeproefopstelling.
Hettussenschotmetdoorzwemvenster.Devensterhootjtekanvariërentussen30en60cm.

Resultaten
Teneinde degemiddelde stroomsnelheid
in een doorzwemvenster in een orde grootte
van één meter per seconde tehebben, isvoor
het gemiddeld ontwerpverval per venster
Ah = 0,05meter aangehouden. Debekkenlengte wasreeds vastgesteld 0,80meter. Het
bodemverhangvan devispassagewordt daarmee0,0625.
Het aantal vensters volgt uit:
n =(Y„-Y J / A h , waarbij voorY0enYjde
(gewenste) ontwerpdieptes worden aangehouden. Indepraktijk lukt het de waterbeheerder
niet altijd Y0enYjop het gewenste peil te houden.Slaagt hij daarin (nagenoeg) wel,dan is het
waterspiegelverhang indevispassage(nagenoeg)gelijk aan het bodemverhang (S=0,0625).
Inzo'n (ideale)situatie issprakevan 'uniform
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flow'.Slaagt hij daarin niet,dan ishet waterspiegelverhang indevispassagesterker of
zwakker dan het bodemverhang. Deze situaties
zijn bekend als'non-uniform flow', waarbij ÂE
respectievelijkgroter ofkleiner wordt dan de
gewenste 0,05meter perbekken,en alsgevolg
ookvhoger oflager wordt dan gewenst.
Deafvoerrelatie van de vispassageen de
snelheidsverdeling in de doorzwemvensters

zijn vastgesteld voor het standaard ontwerp
voorvensterhoogtes in het bereik tussen 0,30
en 0,60meter, bij een gladde bodem met S=
0,0625en in principe voor 'uniform flow'.
De afvoerrelatie van de vispassage
In het eerdergenoemde onderzoeksrapport
wordt deafvoercoèfficiènt (uitde eerste formule)gegeven alseen functie van de bovenstroomse waterdieptevoor vensterhoogres in
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het hiervoorgenoemde bereik.Voorontwerpdoeleinden kan alscoëfficiënt 0,53worden
genomen. Hiermee isdeafvoercapaciteit van
deaangepaste DeWit vispassageglobaal vastgelegd:voor een passage met bijvoorbeeld
b=0,20meter en h v=0,40meter, bedraagt de
afvoer 0,074kubieke meter perseconde.De
hydroloogdieeen nauwkeuriger afvoerrelatie
wenst, kangebruik maken van tabel Iuit het
onderzoeksrapport. Deafvoercoëfficiënt is
nauwelijks afhankelijk van de bodemruwheid
(afwijking circaéén procent)en wordt eveneens nauwelijks beïnvloed door 'non-uniform
flow', zolang Ah niet buiten het bereik van
0,04tot 0,062meter komt. Deonzekerheid in de
afvoerrelatie bedraagt ten hoogste vier procent.

wordt nauwelijks beïnvloed door een ruwere
bodem ofdoor een matig afwijkend ontwerpverval(non-uniform flow).
In het onderzoeksrapport wordt tevens de
Ajh.2:

Snelheidsverdelingineen rechtsgelegendoorzwemverotermeth„= 0,40 meter.

mogelijkheid besproken om het standaatd
ontwerp hydraulisch opte schalen.Deze techniek biedt de mogelijkheid om de afvoercapaciteit van devispassage opte voeren, bijvoorbeeld alseen sterke lokstroomgewenst is.

Conclusies
Het uniform ontwerp van de aangepaste
DeWitvispassage biedt beheetders en ontwerpers van vispassages (onder andere hydrologen)
de mogelijkheid tot het ontwerp van een
compacte visdoorgang, waarvan de afvoerrelatieen desnelheidsverdeling in de doorzwemvensters bekend is.
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stroomrichting).Ookde snelheidsverdeling
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'Professionals als leermeester en als leerling'.
Vakmanschap staat bij ons hoog in het vaandel.

ç Grontmij

Kennis op peil houden is hierbij essentieel. Cursussen op het
gebied van waterbeheer, riolering en afvalwaterzuiveringen.
Maatwerk voor zowel onze klanten, toekomstige waterprofessionals
alsvoor de eigen medewerkers.
Met deskundigheid, betrokkenheid en passie. Grontmij, uw partner.
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