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Ten vervolge op mijn brief van 19 Juli 1954 nr.9779
zend ik U hierbij een nota van de assistant G.H. Fikkert,
opgesteld onder leiding van de heer H.J. Stroband, over de
te verwachten translatiegolven aan weerszijden van de stormstuw in de Hollandse IJssel wanneer deze in 1000 sec (16 2/3
minuut) met eenparige snelheid wordt gesloten.
De sluiting is gedacht te beginnen bij een waterstand
ter plaatse van 1.90 m+NAP, de zakkingssnelheid bedraagt
50.4 cm/min.
Tabel 1 geeft de max. en min. waterotanden, dalingen
en stijgingen van de translatiegolven en tabel 2 de max.
snelheden.
De max. waterstanden zijn bij de eenparige sluitingssnelheid enkele cm hoger dan bij de in het vorige rapport
besproken sluitingsmanoeuvre waarbij de stroom eenparig
afnemend gedacht word. Ook de stroomsnelheden zijn zodoende
enkele cm's groter. De ruststand op de IJssel is na de slui¬
ting ^ 6 cm hoger bij de hier besproken sluitingsmanoeuvre,
die blijkens deze nota een onrustiger toestand schept.
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- Aangezien -

Aangezien hot verschil in boide sluitingsmanoeuvres slechts
klein is, zal men in de practijk waarschijnlijk wel de voorkeur
willen geven aan een constante sluitingssnelheid van de stormkering.
Bijgaande grafiek geeft de resultaten vergeleken met die
van de in de aanhef gencemde brief.
Ik moge U voorstellen de nota na kennisneming in de bibliotheek
te doen opbergen.

De Hoofdingenieur A
belast met de Studiedienst,
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Par. 1

Inleiding

Par. 2

De resultaten der uitgevoerde berekening.

Par. 3

Vergelijking van de beide sluitingsmanoajrres voor
eenzelfde sluitingstijd van 1000 sec.

1 bijlage.

1

De waterbewe^ing in de Hollandse IJssel na een sluiting met
eenpari^e snelheid in 1000 sec van de stormvloedkerinp; bi.j
kmr 17«950»

Par. 1.

Inleiding.
In de nota "De invloed op de waterbeweging in de Hollandse
IJssel, tengevolge van de sluiting van de stormvloedkering nabij
de benedenmond van deze rivier (kmr 17«950)w, rapport nr. 8 1954,
werd de wenselijkheid uitgesproken om ook de invloed van andere
sluitingsmanoeuvres dan die, waarbij de stroom lineair tot nul
afneemt, te onderzoeken.
Deze nota nu geeft de resultaten weer van een berekening,
waarbij als sluitingsmanoeuvre werd aangenomens een in een sluitingstijd van 1000 sec met eenparige snelheid zakkende schuif.
Deze berekening kan dus als een variatie op de op bijlage 10 van
genoemd rapport weergegeven berekening worden beschouwd. De slui¬
ting begint weer bij een waterstand ter plaatse van de kering van
1.90 m + NAP en daar de drempeldiepte 5.50 m - NAP bedraagt, moet
de schuif vanaf het moment,dat de onderkant de waterspiegel raakt,
met een snelheid van 8.4 mm/sec of 50.4 cm/min dalen.
In tegenstelling met de berekeningen uit rapport nr. 8 (zie de
bijlagen 8, 9 en 10) werden nu tenwille van de duidelijkheid het
Ht- en Qt diagram onder elkaar gezet, terwijl de hulpdiagrammen
werden weggelaten. Ook werden kleinere tijd-intervallen genomen,
waardoor het mogelijk was een vloeiende kromme door de berekende
punten te trekken, terwijl de tijd-as tot 20 k sec werd uitgebreid, teneinde duidelijk te maken, dat 5‘g uur na het begin der
sluiting de waterbeweging tussen de kering en de waaiersluis te
Gouda nog steeds niet tot rust is gekomen.
In de volgende paragrafen worden onderstaande plaatsaanduidingen gebruikts
A * waaiersluis te Gouda = kmr 0
B = kmr 5 • “100
C = kmr 11.300
D = juist boven de kering = kmr 17-950
D'= juist beneden de kering = kmr 17-950
E = de mond van de Hollandse IJssel = kmr.20.250.
Het begintijdstip der sluiting wordt vender t0 genoemd.

- Par. 2 -
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Par. 2.

De resultaten der uitgevoerde berekeninp; (zie bi.jlaRe).
De sluiting der stormvloedkering begint bij een waterstand
van 1.90 m+NAP, en een maximum vloedstroom ter plaatse van de
kering van 530 m3/sec. De sluiting geschiedt nu echter zodanig^
dat de schuif in een tijdsduur van 1000 sec met eenparige snelheid zakt tot op de drempel.
Tengevolge van de sluiting begint de waterstand in D1 gedurende de eerste 1000 sec na t0 met toenemende snelheid te stijgen tot 2.41m+NAP. Daarna stijgt ze in 180 sec nog tot 2.42 m+
NAP, om vervolgens in 500 sec met toenemende snelheid te dalen
tot 2.01 m+NAP. Dan herhaalt zich dit verloop enige uren, doch
in voortdurend afnemende zin.
De schommelingen van de waterstand in E t.o.v. de primaire
waterspiegellijn zijn weer klein, nl. maximaal 5 cm.
De vloedstroom van 530 m3/sec in de kering (D'=D) neemt
aanvankeli.jk weinig, later sterk af; 5.00 sec na t0 is de stroomnog 513 m3/sec, 1000 sec na tn is ze nul.
De vloedstroom van 64O m3/sec bij E begint 380 sec na t0
met toenemende snelheid af te nemen en kentert in een ebstroom,
welke na 950 sec het maximum van 283 m3/sec bereikt. Daarna neemt
deze ebstroom weer in toenemend tempo af, en is in 700 sec verandert
in een maximum vloedstroom van 350 m3/sec. Dan herhaalt zich dit
verloop enige tijd in afnemende zin. Er blijft een vloedoverschot,
totdat in de mond de hoogste waterstand is bereikt.
De waterstand bij D sti.jgt in 430 sec eerst tot 1.98 m+NAP
en gaat vervolgens in 570 sec met toenemdnde snelheid dalen tot
het absolute minimum van 1.51 m+NAP. Dan volgt in 5450 sec een
door twee geringe dalingen onderbroken stijging tot het absolute
maximum van 2.10 m+NAP. Daarna vertoont zich in 1400 sec weer een
daling tot 1.67 m+NAP en vervolgens een reeks van opeenvolgende
stijgingen en dalingen, welke langzaam naar de ruststand
convergeert. Dat de verstoring zeer langzaam uitsterft, blijkt
hieruit, dat er tussen 1698O en 18120 sec (d.i. 4 u. 43 m. en
5 u. 2 m.) na t0 nog een daling van 18^ cm optreedt, gevolgd
door een stijging van 10^ em tussen 18120 en 19100 sec
(5 u.2m. en 5 u.18 m.) na t0.
feii C begint de verstoring van het oorspronkelijke waterstandsverloop merkbaar te worden 950 sec na tD. De waterstand
is dan 1.95 m+NAP. Ze gaat nu eerst in 450 sec stijgen tot
2.03 m+NAP, om vervolgens in 670 sec met toenemende snelheid
te dalen tot het absolute minimum van 1.63 m+NAP. Vervolgens
gaat ze in 3490 sec, onderbroken door een geringe daling, stijgen
,
tot het absolute maximum van 2.06 m+NAP. Dan volgt weer een
langzaam naar de ruststand convergerende reeks van opeenvolgende
dalingen en stijgingen. Tussen 16950 en 18000 sec (d. i. 4 u 43 m
en 5 u 0 m) na t0 is er nog een stijging van 15 cm, gevolgd door
een daling van 17 cm tussen 18000 en 19220 sec (d.i. 5 u 0 m en
5 u 20 m) na t0.
De verstoring van het oorspronkelijk verloop der waterstanden
hij B wordt merkbaar 1940 sec na t0. De waterstand bedraagt dan
2.08 m+NAP. Dan volgt in 500 sec een stijging tot het absolute
maximum van 2.16 m + NAP, daarna in 'J60 sec een daling in toe¬
nemend tempo tot het absolute minimum van 1.71 m+NAP. Dit abso¬
lute minimum wordt in de nu volgende reeks van opeenvolgende
rijzingen en dalingen nog eens bereikt, nl. 56OO sec na to*
Genoemde reeks convergeert weer langzaam naar de ruststand.

Tussen
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Tussen 17150 e*1 18000 sec (d.i. 4 u 46 m en 5 u 0 m) resp.
18000 en. 19100 sec (d.i. 5 u 0 m en 5 n 1S m) na to treedt
nog een daling van 19 cm, resp. een stijging van 14 cm op.
Op het tijdstip, waarop de verstoring in A "begint op te
treden d.i. 2940 sec na t0, bedraagt de waterstand hier 2.25
NAP. Pe waterstand stijgt nu eerst in 36O sec tot het absolute
maximum van 2.34 m+NAP om daarna in 1100 sec met toenemende
snelheid te gaan dalen tot het absolute minimum van 1.47 mWlAP.
Dan volgt in 5050 sec een door twee dalingen onderbroken stij¬
ging tot 2.12 m+NAP, daarna in 1650 sec een daling tot 1.6lm+
NAP. Vervolgens weer de bekende reeks stijgingen en dalingen.
Zelfs 20.000 sec (d.i. 5 u 33m) na t0 bereikt de waterstand te
A nog een hoogte van 2.08 m+NAP, dat is 21 cm boven de (geschatte)
ruststand van 1.87 m+NAP.
Zodra de verstoring bij C merkbaar wordt (950 sec na to)
neemt de vloedstroom van 315 m3/sec aanvankelijk weinig, later
sterk af, en is in 1120 sec gekenterd in een ebstroom van 135
m3/sec.Dit is tevens de grootste waarde welke de ebstroom bereikt.
De stroom blijft dan gedurende 1610 msec vrijwel constant 135 m3/
sec, neemt vervolgens iets af, blijft weer even constant en gaat
tenslotte weer kenteren. De nu optredende vloedstroom bereikt een
maximum van 180 m3/sec. De stroom blijft nog een hele tijd van
richting veranderen, doch de maximum Y/aarden verschillen steedss
minder van de ruststand nul. 15560 sec(d.i. 4 m 19 m) na t0 is
er nog een ebstroom van 120 m3/secv 19500 sec (d.i. 5 u 25 m)
na t0 een vloedstroom van 40 m3/sec.
Bij B wordt de verstoring merkbaar 1940 sec na t0. Er loopt
dan een vloedstroom van 120 m3/sec. Deze gaat nog iets toenemen
tot 125 m3/sec.daarna afnemen, en verandert dan in een ebstroom,
die 4200 sec na to een (absoluut) maximum van 185 m3/sec bereikt.
De stroom blijft daarna nog lange tijd kenteren. 166OO sec
(d.i. 4 u 37 m) na tQ loopt er nog een ebstroom van 65 m3/sec,
18800 sec (d.i. 5 u 13 m) na t0 een vloedstroom van zelfs 93 m^/sec
In tabel 1 werden de maximum- en minimum-waterstanden alsmede
de maximale dalingen en stijgingen met de tijdsduur, waarin deze
plaats vinden, verzameld.
Voorts geeft tabel 2 een recapitulatie van de maximale vloeden ebstromen met de daarbij behorende gemiddelde stroomsnelheden
over het gehele dwarsprofiel.

Tabel 1
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Tatel 1

Sluiting met eenparige snelheid in 1000 sec bij
h= 1.90 m+NAP en 530 m^/sec vloedstroom t.p.v.

Plaats

max.
duur
max.
min.
waterst. waterst. daling
chafing

'i

max. stijging

duur
v.d.
stijging
1180

500
beneden de stormv 1.
52
41
kering (D')
kmr 17*950
boven de stormvl.
2.10
570
47
1*51
kering (D)
kmr 17.950
2.06
kmr 11 .300
(C)
40 . 670
1.63
760
kmr 5.100
(B)
2.16
1*71
45
1100
Gouda waaiersluis 2.34
1*47
67
kmr 0
(a)
cm
sec
sec
Eenheid
cm
m+NAP
m+NAP
Eindstand Hollandse IJssel boven de stormvloedkering ca. 1.87 m+NAP

jo

—k

3

Tabel 2

;d)

ir\
v—

CD

11.300 C
5.100 b)
0
JU
Eenheid

Max.
Max.
Max.
vl.snelh.
ebstroom
vl.stroom
0
67*
530*
40
315
_135_
30
125
0
0
0
m3/sec
m3/sec cm/sec

Max.
ebsnelh.
0

18
4.6

.

0
cm/sec

* stroom en snelheid bij het begin der sluiting.

Par. 5.

*

Vergeli.iking van de beide sluitingsmanoe&vres voor eenzelfde
sluitingatijd van 1000 sec.
Op bijlage 10 van rapport nr. 8 is weergegeven de berekening
voor de sluitingsmanoeuvre, waarbij de stroom in de kering in
1000 sec lineair afneemt tot nul. Deze sluitingsmanoeurre wordt
in het nu volgende manoeuvre 1 genoemd. Op de bij deze nota gevoegde bijlage is weergegeven de berekening voor de sluitings¬
manoeuvre, waarbij het dwarsprofiel van de kering in 1000 sec
lineair afneemt tot nul. Deze sluitingsmanoeuvre wordt verder
als manoeuvre 2 aangeduid.
Bij manoeuvre 1 is, blijkens het op bijlage 10 van rapport
nr. 8 afgedrukte sluitingsprogram, 200 sec na tQ de onderkant
van de schuif reeds gezakt tot 2.25 m boven de drempel. Bij manoeu¬
vre 2 daarentegen is de onderkant van de schuif 200 sec na to nog
slechts gezakt tot 6.72 m boven de drempel, d.i. een verschil vein
4.47
Het gevolg hiervan is dan 00k, dat gedurende de eerste helft
van de sluitingstijd de waterstanden boven de kering bij manoeuvre
2, in tegenstelling met manoeuvre 1, nog iets gaan oplopen (8 a 9
cm). De stroom in de kering is 500 sec na t0 bij manoeuvre 2 veel

minder

- 5 minder afgenomen dan bij manoeuvre 1, nl. van 550 m5/sec tot
515 m5/sec resp. 265 m^/sec.
De maximum waterstanden boven de kering (zie tabel 1) zijn
bij manoeuvre 2 hoger dan bij manoeuvre 1 (zie tabel 4* rapp.nr.
8), en wel 8 a 9 cm, terwijl de minimum waterstanden practisch
gelijk zijn. De maximum dalingen van de waterspiegel zijn bij
manoeuvre 2, zofel boven als beneden de kering, eveneens groter
dan bij manoeuvre 1, terwijl de maximum vloed- en ebstromen
en bijbehorende gemiddelde snelheden over het dwareprofiel voor
beide manoeuvres practisch gelijk zijn (vergelijk tabel 2 met
tabel 5 van rapp. nr.8).
.....
De gemiddelde snelheid tijdens de max* daling is ij
manoeuvre 2 juist boven de stormvloedkering (D) het grootst nl.
0 0825 cm/sec of 4-95 cm/min. Bij Gouda (a) bedraagt deze gem.
snelheid 0.079 cm/sec of 4-75 cm/min, hetgeen 0.025 cm/sec of
1.8 cm/min meer is dan bij manoeuvre 1 (zie tabel 6, rapp. nr. 8;
Bij manoeuvre 1 stroomt na t0 een hoeveelheid water naar bin
nen van 265OOO m3. Bij manoeuvre 2 daarentegen een hoeveelheid
van 445OOO m3, dat is 180000 m3 meer dan bij manoeuvre 1. Daar de
bergende oppervlakte van het traject kering-waaiereluis Gouda
volgens bijlage 2 van rapp.nr. 8 bij een waterstand van
1.80 m+NAP of hoger in totaal 2815000 m^ bedraagt, meet bij
manoeuvre 2 de waterstand na de uitsterving der verstoring
180000 = O.O64 m hoger zijn dan die bij manoeuvre 1, en derMSTOa. 1.87 m+NAP bedragen.
, . . ,
Over het algemeen blijkt de sluitingsmanoeuvre, waarbij de
schuif met eenparige snelheid zakt, door de aanvankelijk veel
geringere daling van de schuif een onrustiger_toestand te scheppen dan die, waarbij de stroom in de kering lineair tot nul aineemt in dezelfde sluitingstijd, zodat deze laatste sluitings¬
manoeuvre zou zijn te prefereren. Daar de verschillen tussen die
bij manoeuvre 1 en 2. echter niet groot zijn zal men in ae praktijk zeer waarschijnlijk aan een eenparige zakking van de storm¬
vloedkering de voorkeur geven.

's-Gravenhage, 29 November 1954De Assistent,
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