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Geenaanslibbingmeer
in spaarbekkende
LangeVlieter
WaterleidingmaatschappijLimburg(WML)namand2001 hetspaarbekkendeLangeVüeterinbedrijf
voordeproductievandrinkwater.Hetbestaatuiteenhoo/dbekkcneneenanalvsebekkendatwordt
gescheidendooreenjlcxibelscherm metdaann rondegaten.Na ingebruikname moestdewatermname
diversekerenstihjelegdwordenvanwegesterkeaansiibbingrondomdegatenvanhetscherm. Royal
Haskoning heejtdezeproblemensamenmetWMLgeanalyseerdeninoverlegmetdeconstructeuren
leveranciervanhetschermoplossingenaangedragenomdecontinuebedrijfsvoering tegaranderen.
DeLangeVlieteriseenvoormaligegrindwinning.Sinds2001 fungeert zealsspaarbekkenvoordeproductievan drinkwater.
Grondstofvoordezeproductie iswatervanuitdenabijgelegen Maas.Het spaarbekken
wordtgesplitst ineenhoofdbekken (circa11
miljoen ml) eneenanalysebekken (1miljoen
m2)omervoortezorgendatderisico'svan
vervuiling vanhet water in het hoofdbekken
tijdens calamiteiten opdeMaasgeminimaliseerd worden.Debodem vanhet analysebekkenwordt metfijnsediment (zand/slib) uitgevlakt.Dewatetdiepteinhet analysebekken
varieert vanzestot twaalfmeterendewaterdiepte in het hoofdbekken bedraagt tussen
de20en 30 meter.

Ajb.1:

Dejaarlijkse wateronttrekking voorde
productievandrinkwater uit het hoofdbekkenbedroegin200412miljoen kubiekemeter
enin2005ruim 13 miljoen kubiekemeter.De
ontwerpcapaciteit isongeveet20miljoen
kubiekemeterperjaar.Dezeonttrekking
vindt,uitgezonderd ingevalvan calamiteiten,
continu plaats.Inhetanalysebekken wordt
het water ingelaten meteencapaciteitvan
3.600kubiekemeterperuur vanuit hetLateraalkanaal Linne-Buggenum,dat in verbindingstaatmetdeMaas.Het inlaten van
watervanuit hetLateraalkanaal inhetanalysebekkengebeurt nietconstant,maarzoveel
mogelijk 'snachts.Deinnamevindtplaatsop
tweemeteronderdewaterspiegeL

Tussen hetanalysebekken en het hoofdbekken iseenflexibelkunststofscherm aangebracht.Ditschermisongeveer500meter
langen ligtaandeonderzijde vastopde
bodem doot middel van ballast. Het scherm
blijft inpositiedoormiddel vandrijvers en
isgedimensioneerd opeenmaximale uitslag
van45graden.Inhetschermzitten tien rondegatenmeteendiameter van 1,15meter
voordedoorstroming van watervan het
analysebekken naar het hoofdbekken (zie
afbeelding 1).Dezegatenzitten ongeveer
viermeter bovendebodem van hetanalysebekken.
Ronddegaten in hetscherm isbij ingebruiknameeenzogeheten thermolock aangebracht omongecontroleerde uitwisseling
tengevolgevan temperatuursverschillen te
verminderen (zieafbeelding 1, techts).Het
thermolock heeft een in-en uitstroomopeningaandeonderzijde vanelkcirca 17m ; .
Deafstand tussen debodem endezeopeningen is2,5meter.Aandeboven-en onderzijde
ishet thermolockgefixeerd aan het scherm.
Bijhetontwerp isrekeninggehouden met
eenextradrijfvermogen vaneen kiloper m1.

Problemen
Injuni 2003 blijkt hetscherm bijde
waterinlaat ondet tegaan. Video-opnamen
wordengemaakt van het thermolock.Aande
kant van het hoofdbekken blijkt eengrote
hoeveelheid slibtezitten.Daarnaast hangt
het thermolock scheef.Dedoorstroomopening ishierdoor nogmaar70cm hoogover
degehele lengtevanhetscherm. Indezomer
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Stromingsanalyse
Alseerstestapnaareenoplossingzijn de
mechanismen geanalyseerd die stroming
vanwater doordegaten van hetscherm (met
ofzonder thermolock) veroorzaken.Indit
gevalzijn datdeinlaatvanwaterinanalysebekkenenonttrekking vanwater uit hoofdbekken,windeffecten (op-enafwaaiing, golven,verplaatsing vanscherm)en
temperatuursverschillen.

van 2003 wordteendifïusor geplaatst bij het
inlaatwetkvanhetanalysebekken.Metdeze
difïusor wordt tegengegaan dat het water
een tenauwstroomprofiel volgten binnen
een halvedagdeoverzijde vanhetanalysebekken endelocatievanhet thermolock
bereikt.
Op25februari 2004wordt opnieuw een
inspectieuitgevoerd dooreenduikploeg.De
gehelethermolock-constructieblijkt nu tot
opdebodemgezakten ligt inzijn geheel
schuin inhetslib.Deinjuni 2003nogaanwezigedoorstroomopening isvrijwelgeheel
opgevuld. Erstroomt vrijwel geen water
meerdoordedoorstroomopeningen van het
analysebekken naar het hoofdbekken.

Inlaatvanwater
Deuitwisseling tussen het analysebekkenen het hoofdbekken tengevolgevande
inlaatenonttrekking vanwater isgeanalyseerd viaeenzogeheten kombergingsbenaderingmet tweebekkens.Daarbij isaangenomen datgeen uitwisseling bestaat ten
gevolgevan temperatuurverschillen of
windeffecten. Dit model laatziendat de
snelheid doordegaten blokvormig varieert
gedurendededagen min ofmeer het verloopvolgt van het inlaatdebiet (zie afbeelding 2).Dezerespons ishetgevolgvan het
groteverschil in wateroppervlak tussen het
analysebekken en het hoofdbekken. Het
debietdoordegaten van het schermis
's nachtsongeveeréénkubiekemeter per
seconde,terwijl hetoverdagkleineris.

Vanaf5 maart 2004vindt waterinname
plaatsviadenaastgelegen Boschmolenplas,
rechtstreeks inhet hoofdbekken. Vervolgens
start op 17maart 2004deverwijdering van
slibrondom het scherm.Deverwachte hoeveelheid slibdieverwijderd moet worden
bedraagt 260tot 300kubiekemeter (natslib).
Bijhetverwijderen blijkt datook dunne
zandlagen tussen hetslibaanwezigzijn.Op
26maart 2004wordt hetdoekvanhet thermolocklosgemaakt en met behulp van drijversomhooggehouden.Aande hoofdbekkenzijde zit aandebinnenkant vande
plooien een behoorlijke hoeveelheid mosselen(20à30kiloper meter met een onderwatergewicht van7à 10 kilopermeter).Op
4 april 2004wordt het thermolock verwijderden hetdoekdefinitief naar boven toe
vastgezet met touwen en drijvers.

Windeffecten
Deinvloedvandewind kande stroomsnelheid indegaten van hetscherm wijzigen.Hierbij kunnen verschillende effecten
optreden:op-enafwaaiing, golfwerking en
verplaatsing vanhet flexibele scherm door
plotselinge verandering vande windrich-

Modelberekeningvandenjdsajhankelijke vanatievanhetdebietdoorhetthermolockendewaterstand
inhethoo/dbekkenenhetanalysebekkentenflevohjevandeinlaatvanMaaswaterenonttrekkingvan
waterinhethoo/dbekken.

Ajb.2:
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ting.Uit(theoretische) berekeningen blijkt
dat het uitwisselingsdebiet doorop-en
afwaaiing kanvariëren van0,7kubieke
meter persecondebij weinigwind(Bf3)tot
2,2kubiekemetet persecondebij forse wind
(Bf7).Deinvloedvangolvenophet uitwisselingsdebiet endesnelheid nabij debodem
blijkt verwaarloosbaar kleinvanwegede
beperktegolfhoogte en -periode (respectievelijk maximaal 20cmen 1,3secondebij Bf7)
endegtote watetdiepte.Verplaatsingen van
hetscherm bij het plotselingdtaaien vande
wind isgeschat opmaximaaléén kubieke
meter perseconde.Daarbij iservan uitgegaandat hetscherm vandeene uiterste naat
deandere uiterste positieverplaatst inongeveeteenhalvedag.Deuitwisseling bij wind
tteedtopongeacht deaanwezigheid vaneen
thermolock.
Temperatuurejffecten
Metingen vanWMLhebben latenzien
dat het analysebekken gemiddeld een hogete
temperatuur heeft indelenteenzomer, tot
somswelvijfgraden. Het hoofdbekken daarentegen heeft somseenwat hogeretemperatuut indeherfsten winter.Ookwordengrotetempetatuurverschillen tussen de
ondetzijde endebovenzijde vandegaten
gemeten.Gebaseerd opeengemiddeld temperatuurverschil vancircadriegraden ishet
uitwisselingsdebiet (zondet thermolock)
berekend op0,2kubieke meter perseconde.
Mét thermolock zalgeen uitwisseling
plaatsvinden alsgevolgvan temperatuurverschillen.
Dezeanalysevande stromingsmechanismen isgrorendeels bevestigdaandehand
van snelheidsmetingen indegaten van het
scherm tussen maart en mei 2005.Demetingen laten inderdaad ziendatdesttoming in
degaten vanhet schermdirect reageert op
het aan-en uitzetten vandeinlaat van water
uitdeMaas.Allerlei fluctuaties inde
stroomsnelheid zijn zichtbaar, diegerelateerd kunnen worden aande optredende
windsnelheid en-richting indezeperiode.
Deextrauitwisseling ligt indeordevan
0,3-04kubieke meter perseconde(bij Bf3 of
4).Dit uitwisselingsdebiet ligt beduidend
lagerdan dewaarden opbasisvandetheorie,
waarschijnlijk alsgevolgvandeaanwezige
bossen rondom DeLangeVlieter. Desalniettemin blijkt dat dezeuitwisseling bij telatief
weinig wind altweemaal zogroot isalsde
uitwisseling tengevolgevanalleendeverschillen in tempetatuur.Datgeeft aan dat
bij hogerewindkracht deuitwisseling ten
gevolgevanwinddominant isten opzichte
van temperatuurverschillen.

Oorzaken aanslibbing
Vervolgens isgekeken naardeoorzaken
vandeaanslibbing rondom het thermolock.
Uitanalysevandeslibimport blijkt datde
hoeveelheid aanslibbing veelgroter isdande
slibimport vanuit deMaas.Ditbetekent dat
deaanslibbing met name veroorzaakt wordt
doorslibenzanddat vanafdebodem van
hetanalysebekken erodeert. Dewaargenomen aanslibbing metdunne zandlaagjes
rondom het thermolockgeeft aandat relatiefsterke stroomsnelheden moeten optreden,omdatzand pasbijhogere snelheden
wordt opgewerveld vandebodem.Bijerosie
vansliben zand vandebodem van het analysebekken ishetvanbelangonderscheid te
maken tussen desituatie meten zonder
thermolockéndesituatiezonder en met
windeffecten (zieafbeelding 1).
Indesituatiezonder thermolock vindt
deaanstroming van water plaatsopongeveer4,5meter bovendebodem.Ineenvollediggemengdesituatiezalde aanstroming
zichverspreidenoverdegehele waterkolom.
Hetaanstroomoppervlak ishierdoorveel
groter. Ditoppervlak isglobaalde breedte
van het thermolock xwaterdiepte (circa 17x
10 m2).Dedieptegemiddelde stroomsnelheid
ligtindeordevanmm/s (zonderwind)en
enkelecm/s(met windefTecten).Omdat deze
snelheid veelkleiner isdan dekritischesnelheid voorslib-enzanderosie*** ishet niet
waarschijnlijk datsliben zand vanafde
bodem vanhet analysebekken ineen situatie
zonder thermolockzullen eroderen.

Indesituatie met thermolock stroomt
het wateraan langsdeonderzijde van het
analysebekken (zieschema).Deopeningaan
deonderzijde van het thermolock is 17 bij1
meter breed.Deaanstroomsnelheid aande
onderzijde isdus0,025 m / s (zonder wind)en
0,15m/s (met forse wind).Omdat destroomsnelheidgeconcentreerd isbijdebodem,is
hetsnelheidsprofiel afwijkend vaneen normaallogaritmisch profiel. Demaximale
bodemschuifspanning wordtgeschat op0,04
N/m 2(zonder wind)en 14N/m 2 (metwind).
Zeker indesituatie met relatiefveelwind is
debodemschuifspanning dus veelhoger dan
dekritischeschuifspanning vanzand en
slib.Hierdoor zalindiesituatie veelsliben
zand vandebodem meegenomen kunnen
worden en weerbezinken achter het scherm.
Vanwegedenettostroming richting het
hoofdbekken ishet logischdataandiezijde
demeestesedimentatie plaatsvond.
Opbasisvanhet bovenstaande isgeconcludeerd datdesterkeaanslibbing zeer
waarschijnlijk hetgevolgisvanstroomcontractienabij debodemdoorde aanwezigheid
vandethermolock incombinatie met windefTecten. Geletopderelatiefgrote uitwisseling bij wind ten opzichte vandeuitwisselingbijtemperatuurverschillen isbesloten
om het thermolock definitief te verwijderen
aangezien hetdeuitwisseling tengevolge
vandewind niet voorkomt.

Oplossingen
DoorWMLisalsuitgangspunt gesteld
datdeaanslibbing niet meer magoptreden

Flexibelschermmetlinkshetanalysebekkenenrechtshethoofdbekkenvanie langeVlieter(foto:AlbersAlligator).

endat bijcalamiteiten deuitwisseling tussen hoofdbekken enanalysebekken zoklein
mogelijk moetzijn.OokwilWMLhetflexibelescherm handhaven alsscheiding tussen
hoofdbekken en analysebekken.
Tweeconcept-oplossingen metelktwee
alternatievenzijn daarbij in beschouwing
genomen:
• Gaten in hetscherm handhaven alsopen
verbinding tussen hetanalyse-en
hoofdbekken. Voordesituatie bijcalamiteiten ishetnoodzakelijk eenvoorziening tetreffen datdegaten in het
schermgesloten kunnen worden in
combinatie meteenstroming vanuit het
hoofdbekken naarhet analysebekken,
welkekanworden opgewektdoor viade
bestaande verbinding tussen Boschmolenplasen hoofdbekken waterin telaten
enwaterophet Lateraalkanaal afte
laten;
• Gaten inhetschermafsluiten (metpvc
ofopeenanderemanier)eneen omloop
maken tussen hetanalyse-en hoofdbekken.Bijdieomloopgebruik maken van
debestaandeomloopmet een diameter
van900mm (a)ofhet aanleggen vaneen
nieuweomloop(b).
Dezeoplossingen zijn geëvalueerd op
basisvanderisico'stijdens operationeel
beheeren tijdens calamiteiten, het beheeren
onderhoud endekosten.Uitdeevaluatie
komt naar vorendat het handhaven vande
gaten in het schermenalleen sluiten bij
calamiteiten veelgoedkoper isenqua uitvoeringenoperationeel beheer minder risico'sheeft. Eenaandachtspunt isweldesituatiebijcalamiteiten, aangezien een
duikploeg snelgemobiliseerd moet worden
omdesluitingterealiseren.Voordezesluitingisdaarom eenuitgebreid protocolopgesteld.Inapril vanditjaar ismetsucceseen
proefgehouden voordesluiting van het
scherm volgensditprotocol.Tevensis
geconstateerd datrondom hetscherm geen
aanslibbing meer plaatsvond.Daarmee zijn
deproblemen rondom deaanslibbing verholpen en isweereencontinue bedrijfsvoering vanWMLgegarandeerd.*"
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