Hydrometrie en ISO

1. Inleiding
Ver voor onze jaartelling was in de
ontwikkelde landen van die tijd de irrigatie
een veel toegepaste techniek. In Egypte
en China werden meer dan 6000 jaar
geleden reeds werken uitgevoerd, om in
droge perioden over voldoende water te
kunnen beschikken. Behalve voor het
drenken van mens en dier, werd het water
benut voor het bevloeien van de graslanden en de landbouwakkers. Hoewel de
traditionele methoden van opslag, transport
en verdeling van water nog steeds worden
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toegepast op doorgaans kleinere schaal,
vindt de moderne irrigatie haar eerste
toepassing tijdens de 19e eeuw. Eerst in
India, daarna in het zuiden van de Verenigde Staten en momenteel in tal van
landen, verspreid over alle werelddelen,
wordt de kennis van de moderne irrigatietechnieken in toepassing gebracht.
In de achter ons liggende 30 jaren heeft
de bevloeide oppervlakte zich verdubbeld
tot globaal 250 miljoen hectares, waarvan
het merendeel tot het grondgebied behoort
van China, India, de Verenigde Staten,
Pakistan en Rusland.
Een onmisbare ondersteuning van de
irrigatie wodt gevormd door de hydro-

Afb. 1- Ajvoermetingmet de Ott-molen.

Voor het meten van waterafvoeren en
sedimenttransport zijn internationaal
geldende richtlijnen opgesteld.
Toepassing ervan wordt aanbevolen bij
metingen ten behoeve van het waterbeheer, de irrigatie en bij rivierverbeteringswerken.
ISOITC 113 is het technisch comité dat
tal van meetmethoden en meetopstellingen
heeft gestandaardiseerd.

metrie: het meten van de hydrologische
grootheden, die tezamen de waterbalans
voor een stroomgebied opleveren. Reeds
zodra de eerste behoefte zich aandient om
een nieuw gebied te gaan bevloeien of een
bestaand gebied uit te breiden, rijst de
vraag naar de beschikbare hoeveelheden
water. En ook tijdens het in bedrijf zijn
is het verdelen en dus het meten van
waterhoeveelheden onontbeerlijk. Met de
gestadige uitbreiding van het bevloeide
areaal, neemt de betekenis van de hydrometrie toe.
In de hydrometrie speelt de afvoermeting
in open waterlopen een hoofdrol. Behalve
in de irrigatie wordt aan de afvoermetingen
veel betekenis gehecht bij rivierverbeteringswerken, aanleg van waterkrachtcentrales en de waterkwaliteitsbewaking.
In natuurlijke waterlopen, de beken en
rivieren, vindt naast de waterafvoer ook
sedimenttransport plaats (grind, zand en
slib). Bij vrijwel alle ontwerpen van constructies in of aan rivieren is de informatie
over het sedimenttransport van belang.
Het bepaalt de snelheid waarmee een

stuwmeer zich opvult en bij de aanleg van
een overlaat bepaalt het mede het te kiezen
type. Afvoermetingen zijn derhalve in veel
gevallen gekoppeld aan sedimenttransportmetingen.
Vooral in de afgelopen 30 à 50 jaren is de
basis gelegd voor de internationale samenwerking op het gebied van de hydrometrie.
Enerzijds was er, met name in de jonge
ontwikkelingslanden, een sterke noodzaak
om de schaarse waterbronnen zo goed
mogelijk te benutten, anderzijds groeide in
de ontwikkelde landen het besef dat uitwisseling van kennis en ervaring en ook
het gezamenlijk ontwikkelen van meetmethoden en instrumenten, alle landen ten
goede zouden komen. Zo is een aantal
internationale organisaties ontstaan, dat
zich direct of zijdelings met hydrologie en
hydrometrie bezighoudt.
Eén van deze organisaties is de internationale organisatie voor standaardisatie (ISO).
Het hoofdkantoor is in Genève. De ISO
kent tal van technische comitees, die de
standaardisering beogen van meetmethoden,
ieder op een bepaald terrein. In het kader
van het waterbeheer worden er hier slechts
drie genoemd, die onderling een geregeld
contact onderhouden:
- ISO/TC 30 Liquid flow measurement
in closed conduits,
- ISO/TC 113 Liquid flow measurement
in open channels,
- ISO/TC 147 Water Quality.
Het technisch comité ISO/TC 113, dat
zich bezighoudt met de standaardisering
van methoden en opstellingen voor het
meten van afvoeren en sedimenttransport
in open waterlopen staat in dit artikel
centraal.
2. ISO/TC 113 en de andere
internationale organisaties
Naast het Technisch Comité 113 van de
ISO is er nog een groot aantal andere
internationale organisaties met interesse
op dit gebied. Hierbij kan onderscheid
worden gemaakt in gouvernementele en
niet-gouvernementele organisaties.
Tot de eerste groep behoren o.a.:
WMO World Meteorological Organization
Sedert circa 1940 werkzaam op het gebied
van de hydrologie. In 1965 verscheen de
eerste uitgave van de 'WMO Guide to
Hydrological Practices', door de WMOCommission for Hydrology (CHy). In het
Operational Hydrology Programme (OHP),
wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling
van hydrologische netwerken en de verbetering van het verzamelen en verwerken
van meetgegevens.
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UNESCO United Nations Education
Scientific and Cultural Organization
In de zestiger jaren was het de UNESCO,
die opriep tot de 'International Hydrological Decade', gevolgd door het International Hydrological Programme van deze
organisatie in 1975.
IAEA International Atomic Energy Agency
Belast met het gebruik van nucleaire
technieken bij het meten van hydrologische
grootheden.
FAO Food and Agriculture Organization
Deze organisatie is belast met het opvoeren
van de produktie van landbouwgewassen.
Het spreekt vanzelf dat hierbij het element
water de bijzondere aandacht heeft.
WHO World Health Organization
Zijdelings geïnteresseerd in de hydrologie,
bijvoorbeeld bij het opzetten van drinkwatervoorzieningsplannen in de derde
wereld landen.
Van de niet-gouvernementele organisaties
kunnen worden genoemd:
IAHS International Association of Hydrological Sciences
In 1930 werden de eerste pogingen ondernomen om internationaal tot samenwerking
te komen op het gebied van de hydrologie.
De organisatie houdt zich onder meer
bezig met voorstellen tot het ontwikkelen
van nieuwe meetmethoden en instrumenten.
ICID International Commission on Irrigation and Drainage
Evenals de FAO voornamelijk gericht op
de relatie water-landbouw.
IAHR International Association of
Hydraulic Research
Onder meer werkzaam op het gebied van
de ontwikkeling en de uitvoering van
meetmethoden en instrumenten.
IEC International Electrotechnical
Commission
Behartigt de belangen van de electrotechniek bij o.a. het meten van waterstromingen.
Het is bijna onvermijdelijk dat al deze
organisaties op onderdelen elkaar dupliceren. Daarom is ongeveer tien jaar
geleden een overleg- en samenwerkingsorgaan opgericht: het Inter-Agency Panel
on Standardization of Instruments and
Techniques in Hydrology. Hierin wordt
deelgenomen door het merendeel van de
voornoemde internationale organisaties.
Het secretariaat berust bij de WMO.
Tabel I vermeldt de deelname in het Panel
en geeft aan dat de diverse organisaties
uiteenlopende doelen nastreven.

TABEL I - Internationale organisaties verwant
met de Hydrometrie.

tot het huidige technisch comité ISO/TC
113 'Measurement of liquid flow in open
channels'. De plenaire bijeenkomsten worden beurtelings gehouden in één der deelnemende landen: Londen 1965, Parijs
1968, New Delhi 1973, Den Haag 1974,
Zürich 1975, Londen 1976, Washington
1977, Leningrad 1978, Ottawa 1979 en
Parijs 1980. De volgende bijeenkomst is
gepland in januari 1982 te New Delhi.
Sinds de oprichting in 1964 voert India
het secretariaat van ISO/TC 113 ten kantore van de Indian Standards Institution.
Het verdient hier ook vermelding dat India
sinds die tijd de voorzitter leverde: Shri
K. K. Framji.
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Momenteel telt ISO/TC 113 in totaal 31
landen-leden, waarvan 13 deelnemer-leden
en 18 waarnemer-leden.

Het Inter-Agency Panel kwam voor het
eerst in 1971 te Genève bijeen.

De werkzaamheden van ISO/TC 113 zijn
onderverdeeld in zeven subcomitees:

Er is een speciale vorm van samenwerking
tussen ISO/TC 113 Liquid flow measurement in open channels en de WMO Commission for Hydrology.
Zo is het een goede gewoonte dat de
jaarlijkse bijeenkomsten van ISO/TC 113
worden bijgewoond door een WMO-vertegenwoordiger. Ook worden de concepten
van publicaties en conceptvoorstellen tot
standaardisatie van meetmethoden en opstellingen aan elkaar toegezonden ter
informatie en voor het leveren van
commentaar.

SC 1 Velocity-area methods (meting van
snelheid en dwarsprofiel)
De afvoer wordt bepaald door in de gewenste meetraai twee verschillende
metingen uit te voeren: het vaststellen van
de gemiddelde stroomsnelheid of een
aantal snelheden en het opnemen van het
dwarsprofiel.
Beproefde methoden ter meting van de
stroomsnelheid zijn onder meer:
— snelheidsmeting met molentjes, draaiend om een horizontale of een verticale
as, waarbij de snelheid wordt bepaald uit
het aantal omwentelingen per tijdseenheid.
Afhankelijk van de situatie en de gevraagde
nauwkeurigheid spreekt men van een éénpuntsmeting, waarbij de snelheid in slechts
één punt van het stroomprofiel wordt
gemeten en van een meerpuntsmeting
waarbij in verschillende verticalen en
daarin nog vaak weer op verschillende
hoogtes de stroomsnelheid wordt gemeten.
Gewoonlijk wordt het molentje gedurende
30 of 60 seconden in een bepaald punt
geplaatst. Een variatie op de vaste opstelling is de zogenaamde 'moving boat

3. ISO/TC en zijn werkgroepen
In 1954 werd het werkpakket van de toenmalige ISO/TC 30 - Standardization of
fluid flow measurements - uitgebreid met
de vorming van een subcomité 'Standardization of liquid flow measurements in
open channels'. Bij de start meldden zich
negen landen als lid waaronder ook Nederland en drie landen meldden zich als
waarnemer. Na de eerste bijeenkomst te
München in 1956 en de daaropvolgende te
Londen in 1958, werd in 1964 besloten
om - gezien het vele en nogal specialistische werk - het subcomité te verheffen
Afb. 2 - Velocity-area methode.
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u = 2,5 driehoekige doorsnede.
Enkele van de Standards, totstandgekomen
vanuit SC 2, zijn:
ISO 1438/1 Thin plate weirs (de scherpe
meetschotten), april 1980
ISO 3846 Free overfall weirs of finite crest
width (de rechthoekige lange overlaat),
juli 1977
ISO 3847 End-depth method for estimation of flow in rectangular channels with
a free overfall (einddiepte methode),
juni 1977
ISO 4360 Triangular profile weirs (Crump
overlaten).

Afb. 3 - Regelbare V'-vormige lange

overlaat.

method', waarbij de snelheidsmeter aan de
meetboot op een bepaalde diepte wordt
gemonteerd en de meetboot van de ene
naar de andere oever vaart waarbij de
meettijd gelijk is aan de vaartijd;
— de 'slope-area method'. Hierbij wordt
de gemiddelde stroomsnelheid berekend
uit de gemeten waarden van het energieverhang (het energie-verval over een bij
voorkeur zo uniform mogelijk traject), het
dwarsprofiel en een geschatte ruwheidscoëfficient. Als te gebruiken formules
worden genoemd die van Manning en
Chezy.
De laatste luidt:
v= C / R I
waarin:
v de gemiddelde snelheid (m/s)
C ruwheidscoëfficient {mllil%)
R hydraulische straal, voor brede waterlopen ongeveer gelijk aan de waterdiepte
(m)
I het energie-verhang.
De werkgroep heeft bovendien veel aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid
van de afvoermetingen in het open profiel.
Enkele van de Standards, tot stand gebracht door de werkgroep SC 1, zijn:
ISO 748 Velocity-area methods (april '79)
ISO 4369 Moving-boat method (okt. 1979)
ISO 1100 Establishment and operation of
a gauging-station and determination of the
stage-discharge relation (1979-1980).
SC 2 Notches, weirs and flumes (meetschotten, overlaten en meetgoten)
De afvoer wordt berekend uit de over-

storthoogte bij meetschotten, stuwen en
meetgoten. De overstorthoogte is het
hoogteverschil tussen de gemeten waterstand op enige afstand bovenstrooms van
het kunstwerk en de kruin daarvan. Men
spreekt van ongestuwde afvoer als de
benedenwaterstand geen invloed uitoefent
op de bovenwaterstand. Er is sprake van
gestuwde afvoer als de benedenwaterstand
zo hoog staat, dat ze wel van invloed is
op de bovenwaterstand. Gestuwde afvoer
wordt ook wel verdronken afvoer (submerged flow) genoemd.
De werkgroep legt zich in hoofdzaak toe
op de standaardisatie van meetstuwen:
voorschriften met betrekking tot de keuze
van het type kunstwerk en de dimensionering van de stuw, alsmede het verstrekken van de afvoerformule, waarin de
karakteristieke afvoercoëfficient (CD) dikwijls van stuw tot stuw varieert.
Voor stuwen geldt de globale afvoerformule:
Q = k. Ci,.hi>>
waarin:
Q het debiet (m ;! /s)
k een constante, per kunstwerk verschillend en afhankelijk van de vorm van de
dwarsdoorsnede
C D de karakteristieke afvoercoëfficient
hi de overstorthoogte
u machtscoëfficient, afhankelijk van de
vorm der dwarsdoorsnede van de kruin,
u = 0,5 onderwateropeningen
u = 1,0 proportionele opening
u = 1,5 rechthoekige doorsnede
u = 2,0 parabolische doorsnede (waaronder de cirkelvormige)

SC 3 Glossary of terms (verklarende lijst
met uitdrukkingen)
In deze werkgroep, samengesteld uit enkele
leden van elk der andere werkgroepen,
worden de definities gemaakt van technische uitdrukkingen op het gebied van
ISO/TC 113.
De lijst van definities wordt geregeld
aangepast en uitgebreid.
De enige Standard is:
ISO 772 Vocabulary of terms and symbols
used in connection with the measurement
of liquid flow with a free surface.
SC 4 Dilution methods (verdunningsmethoden)
In waterlopen met zeer turbulente stroming
of waterlopen waarin de waterdiepte gering
is, wordt de verdunningsmethode toegepast.
Doorgaans worden zoutoplossingen, al of
niet gekleurd, toegepast.
Al naar gelang de wijze van toevoeging
aan het stromende water, onderscheidt
men twee verschillende methoden:
— de continue toevoeging van de tracer
gedurende zekere tijd.
De oplossing wordt vanaf de beginraai
met constante intensiteit aan het rivierwater toegevoegd. Op zekere afstand
benedenstrooms, waar de menging van de
oplossing in het stromende water zich
over de volledige breedte heeft voltrokken,
wordt het water bemonsterd.
Uit de massabalans van het zout kan de
afvoer worden afgeleid:
CT-CO

Q= q
C*2— C r
Q het debiet van de waterloop
q het debiet van de oplossing
C r in het rivierwater reeds aanwezige
zout-concentratie
Ci concentratie toegevoegde oplossing
Co concentratie in de eindraai.
— de momentane toevoeging.
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Afb. 4 - Verdunningsmethodes.

Bij deze methode, die hoofdzakelijk toepassing vindt bij gebruik van radio-actieve
tracers, wordt een bepaalde concentratie in
zeer korte tijd in de beginraai aan het
stromende water toegevoegd. In de bemonsteringsraai, waar de menging volledig
moet zijn, varieert de concentratie nu met
de tijd. Door continue bemonstering gedurende de tijd, waarin de tracerwolk deze
raai passeert, kan de massa-balans worden
opgesteld, waaruit het debiet wordt
berekend.
Beide verdunningsmethoden zijn gestandaardiseerd.
ISO 551/1 Dilution methods, Part I
Constant rate injection method
ISO 551/11 Dilution methods, Part II
Sudden injection method.

afvoer. Gewoonlijk wordt het zandtransport
— naar de wijze van voortbewegen, die ook
de meetmethode in hoofdzaak bepaalt onderscheiden in:

SC 5 Flow measuring instruments and
equipment
Geheel geënt op de meetmethoden, waarmee de subcomitees 1, 2, 6 en 7 zich
bezighouden wordt in SC 5 aandacht geschonken aan de instrumentatie en de
standaardisatie van meetinstallaties.
Enkele van de gereedgekomen standards
zijn:

ISO 3716 Functional requirements and

ISO 4375 Cable way system for stream
gauging, april 1979
ISO 4373 Waterlevel measuring devices,
July 1979
ISO 4366 Echo Sounders, oktober 1979.
Op het gebied van de telemetrie bij hydrologische waarnemingen is er contact met
de WMO in verband met de afbakening
van eikaars werkgebieden.
SC 6 Sediment transport
Zowel ten behoeve van rivierverbeteringswerken en de aanleg van stuwmeren, als
in de irrigatie en drainageleidingen is een
inzicht in het sedimenttransport vaak even
belangrijk als de informatie over de water-

— bodemtransport in ribbels en duinen
(de grovere bestanddelen);
— zwevend transport, waarbij de concentratie dicht bij de bodem het grootst is.
Het materiaal, dat uit bodem + zwevend
transport wordt samengesteld, heet 'bedmaterial';
— spoeltransport, waarvan de concentratie
in de verticaal nagenoeg constant is (de
fijnste bestanddelen).
Enkele van de Standards, totstandgekomen
in SC 6, zijn:

Afb. 5 - Bodemtransportmeter Arnhem(B1MA).

characteristics of suspended load samplers,
juni 1977
ISO 4363 Methods for measurement of
suspended sediment, december 1977
ISO 4364 Bed material sampling, december 1977.
De betrouwbaarheid van de zandtransportmetingen is geringer dan die van de waterafvoermetingen. Dit wordt veroorzaakt
doordat het transportverschijnsel zeer
complex is, en de meettechnieken voor een
gedeelte nog steeds in ontwikkeling zijn.
SC 7 The measurement of flow under
difficult conditions
Het werkgebied van dit subcomité omvat
de meettechnieken in extreem moeilijke
situaties: de schaarse afvoer in droge gebieden en afvoer tijdens vorstperiodes en
de afvoermetingen in zeer afgelegen gebieden waar doorgaans niet de gebruikelijke
faciliteiten beschikbaar zijn.
TC 113 Technical committee
In het technisch comité vindt de coördinatie plaats van het werk van de verschillende subcomitees. Bovendien onderhoudt
dit comité de contacten met de andere in
tabel I genoemde internationale organisaties en in het bijzonder met de ISOcomitees TC 30 en TC 147, en IEC.
4. Hoe komt een Standard tot stand?
De gang van zaken bij de totstandkoming
van een Standard is als volgt:
— Note of justification (eerste verdediging
van de noodzaak)
Als een bepaalde beproefde meettechniek
in één of meer landen uitgebreide toepassing vindt, ontstaat de vraag naar
standaardisatie. Ter realisering hiervan gaat
het eerste initiatief daartoe uit van één der
landen-leden, die in een 'note of justification' een korte beschrijving geeft, de
voordelen opsomt, het toepassingsgebied
aangeeft, en voorstelt tot standaardisatie
over te gaan. De overige landen-leden
brengen door een schriftelijke stemming
tot uitdrukking of het initiatief voor de
ISO nadere uitwerking verdient.
— Draft proposal (ontwerp-voorstel)
Bij voldoende steun wordt een conceptvoorstel opgesteld en rondgezonden waarin
een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van de meetmethode en waarbij
gegevens worden verstrekt omtrent het
geldigheidsgebied, de betrouwbaarheid van
meetresultaten etc. Op de eerstvolgende
internationale bijeenkomst van de ISO/TC
113 wordt het voorstel aan de hand van
binnengekomen commentaren besproken.
Zo nodig wordt het herschreven.
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(mediaan < 2000/100 ml faecale coli).
- De stikstof en fosfaatbelasting van het

I

oppervlaktewater zijn voor beide stelseltypen vergelijkbaar in grootte.

norm)

T A B E L III - Lijst van Standards (ISO/TC
bijgewerkt tot en met april 1981.

Zodra er binnen de betreffende werkgroep

ISO 555/11

— Draft International Standard (ontwerp-

van I S O / T C 113 eenstemmigheid is bereikt
over het voorstel tot standaardisatie, wordt
een Draft International Standard gemaakt,

ISO 555/11

die tevens ter goedkeuring wordt aangeboden aan het Centrale ISO Secretariaat
in Genève.
— International Standard ISO
Als ook het Centrale Secretariaat accoord

ISO 748
ISO 772
ISO 1070
ISO 1088

gaat, wordt na stemming door de landen-

113)

- Dilution methods for measurement of steady flow - Constantrate injection method
- Dilution methods for measurement of steady flow - Part II:
Integration (sudden injection)
method
- Velocity area methods
—Vocabulary and symbols
- Slope area methods
- Velocity area methods - Collection of data for determination of
errors in measurement
—Establishment andoperation ofa
gauging-station and determination
of thestage-discharge relation
—Thin-plate weirs andventuri
flumes
- Thin-plate weirs
- Measurement of flow in tidal
channels
- Cup-type and propeller-type
current meters
—Sounding andsuspension equipment
- Calibration of rotating-element
current meters in straight open
tanks
- Functional requirements and
characteristics of suspended
sediment load samplers
- Free overfall weirs of finite
crest width
- End depth method for estimation
of flow in rectangular channels
with a free overfall
— Triangular profile weirs
- Methods for measurement of
suspended sediment
—Bedmaterial sampling
- Echo sounder for water depth
measurements
- Moving boat method
—Water level measuring devices
—Cableway system

- Het gemengde rioolstelsel is beter beheersbaar dan het gescheiden stelsel.
- Vergelijking van de aanlegkosten van de
beide stelsels wijst uit dat het ontworpen
gemengde stelsel goedkoper is dan het
gescheiden stelsel. Hier zijn evenwel de
exploitatiekosten en de extra drainagekosten bij een gemengd stelsel niet bij
inbegrepen.
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leden de Standard gedrukt en gedistri-

ISO 1100

bueerd.
Het is gebruikelijk dat de gehele procedure
3 à 5 jaar in beslag neemt.
Als na een aantal jaren blijkt dat de
Standard uitgebreid of gewijzigd moet
worden, dan wordt op dezelfde wijze een
revisie-voorstel uitgewerkt. Voor alle
standards geldt, dat herziening steeds na

ISO 1438
ISO 1438/1
ISO 2425
ISO 2537
ISO 3454

5 jaar in overweging wordt genomen.
ISO 3455
5. Het Nederlandse lidmaatschap van

ISO 3716

ISO /TC 113
Binnen het technisch comité is Nederland

ISO 3846

van meet af een actief lid geweest. Tal
van bijdragen - waaronder een aantal

ISO 3847

conceptvoorstellen voor Standards - zijn
in de afgelopen jaren door de Nederlandse
werkgroepleden ingediend. Het nationaal

ISO 4360
ISO 4363

comité telt circa 20 leden, allen medewerkers bij één van de volgende instellingen:

ISO 4364
ISO 4366

Landbouw Hogeschool Wageningen,
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, Lelystad,

ISO 4369
ISO 4373
ISO 4375

Rijkswaterstaat,
Technische Hogeschool Delft,
Waterloopkundig Laboratorium.
Tabel II laat zien aan welke werkgroepen
wordt deelgenomen.
In Nederland is de administratieve begeleiding neergelegd bij het Nederlands
Normalisatie Instituut (NNI),Kalfjesweg 2,
2623 AA

Delft.

Belangstellenden, overheidsdiensten, ingenieursburo's en particulieren kunnen bij
het N N I de Internationale Standards aanvragen (zie tabel III).
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