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In deze memo wordt op deze vraag ingegaan. Het advieswerk werd door Deltares aan RWSWaterdienst aangeboden middels offertebrief van 18 november 2010, met kenmerk 1203914000-ZWS-0001. Het werk werd aansluitend opgedragen door middel van brief met kenmerk
(bestelnummer) 4500171416 d.d. 23 november 2010. Het project met RWS-zaaknummer
31048899/4500, is uitgevoerd door ir. T.H.G. Jongeling en mevr. dr. M. Zagonjolli. Projectleider
was ir. S. Groot.

2 Afvoerformule voor de spuisluizen in de Afsluitdijk
2.1

Korte beschrijving spuisluizen Afsluitdijk
Het sluiscomplex te Den Oever bestaat uit drie groepen van vijf spuikokers met daarnaast,
geheel afgescheiden van de spuisluis, een schutsluis; het sluiscomplex te Kornwerderzand
bestaat uit twee groepen van vijf spuikokers, met eveneens afgescheiden van de spuisluis een
tweetal schutsluizen. De spuikokers hebben allen gelijke afmetingen: breedte 12,0 m,
vloerniveau NAP-4,7 m en plafond op NAP+2,5 m. De lengte van de kokers bedraagt 50 m
(lengte sluisvloer). In iedere koker bevinden zich twee achter elkaar gelegen hefschuiven, die
afsluiten op drempels in de vloer (bovenkant hoogste drempel op NAP-4,4 m). Iedere koker is
ook aan meerzijde voorzien van een stel puntdeuren. De scheidingswanden tussen de kokers
hebben een dikte van 4,1 m, zodat de totale breedte van een groep van vijf kokers 76,4 m
bedraagt (maat tussen de landhoofden van de groep). Bij spuien worden de hefschuiven
geheel boven water geheven; de puntdeuren (nog steeds aanwezig en operationeel?) staan
altijd geheel open.
Tijdens spuien kunnen per groep van vijf spuikokers 1, 2, 3, 4 of 5 kokers in gebruik zijn
(steeds symmetrisch ten opzichte van de centrale groeps-as). De buitenste twee kokers van
een groep worden ook gebruikt ten behoeve van visintrek. In dat geval worden de schuiven in
deze kokers geheven tot een maximale opening van 0,5 m (opening tussen onderzijde schuif
en aanslag op de drempel). De schuiven worden niet geopend bij verval richting IJsselmeer.
De waterstand op het IJsselmeer nabij de spuisluizen varieert in de huidige situatie tussen de
extremen NAP-0,45 m en NAP+0,15 m. In het kader van klimaat-adaptatie studies wordt op dit
moment nagegaan of in de toekomst een hoger meerpeil nodig zal zijn. Ook bij een hogere
opzet van water in het IJsselmeer zal gelden dat er tijdens spuien een vrije waterspiegel
bestaat in de spuikokers (water los van het plafond op NAP+2,5 m; open-leiding systeem).
Bij spuien in de huidige situatie zal er vrijwel altijd sprake zijn van sub-kritische, gestuwde
afvoer (hetgeen betekent dat de benedenwaterstand invloed heeft op de afvoer). Dit zal ook
het geval zijn wanneer wordt besloten om het meerpeil in de toekomst ‘mee te laten stijgen’
met de zeewaterstand.

2.2

Vroeger schaalmodelonderzoek voor de spuisluizen en afvoercoëfficiënt in SpuiIJs
In 1929 zijn bij het Waterloopkundig Laboratorium te Delft afvoermetingen gedaan in een
overzichtsmodel van de spuisluis Den Oever (model van een half spuisluiscomplex, schaal
1:100, onderzoek M0017). Begin 1931 zijn enige aanvullende metingen verricht. Parallel aan
de metingen in het overzichtsmodel zijn in 1930-1931 afvoermetingen verricht in een
detailmodel (model van twee halve spuikokers met tussenwand, schaal 1:25, onderzoek
M0040). Voorafgaande aan beide onderzoeken was reeds in 1922 onderzoek uitgevoerd in het
Flussbaulaboratorium der Technischen Hochschule te Karlsruhe van prof. Rehbock. In
genoemde onderzoeken is de volgende afvoerformule (geldig voor gestuwde afvoer)
gehanteerd:
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Q
met:
Q
z
Hbov
hben
F
g

F 2 gz

(1)

= afvoer van de spuisluis (m 3/s)
= Hbov – hben (m)
= bovenstroomse energiehoogte, d.w.z. de som van bovenstroomse waterstand en
snelheidshoogte (m t.o.v. referentieniveau)
= benedenstroomse waterstand (m t.o.v. referentieniveau)
= 'profiel van de sluisopening' boven het drempelniveau op NAP-4,4 m (m 2)
= afvoercoëfficiënt (-)
= zwaartekrachtsversnelling (m/s2)

Met F, 'profiel van de sluisopening', wordt waarschijnlijk bedoeld de 'natte' doorsnede van alle
spuikokers (het doorstroomoppervlak; de waterstand in de kokers moet daartoe zijn gemeten).
De in het schaalmodelonderzoek gevonden afvoercoëfficiënt varieert als functie van het verval
en ligt ruwweg tussen 1,05 bij grotere vervallen en 1,15 bij kleinere vervallen. In het eerdere
onderzoek in Karlsruhe werden twee reeksen van waarden van de afvoercoëfficiënt
afgegeven: een reeks met hoge waarden (ruwweg tussen 1,1 en 1,6), waarbij ervan uit werd
gegaan dat de kinetische energie achter de spuisluis geheel wordt omgezet in drukhoogte, en
een reeks van lage waarden (ruwweg tussen 0,85 en 0,97), waarbij ervan uit werd gegaan dat
alle kinetische energie bij afstromen verloren gaat. De waarheid ligt tussen beide uitersten in.
Uit dit alles blijkt dat de definitie van het verval z over de spuisluis en het doorstroomoppervlak
F in belangrijke mate bepalend zijn voor de grootte van de afvoercoëfficiënt. Bij gebruik van de
afvoercoëfficiënt is het daarom nodig om te weten waar in het onderzoek de waterstanden zijn
gemeten, of de snelheidshoogte is inbegrepen, en hoe het doorstroomoppervlak is
gedefinieerd. In het programma SpuiIJs worden afvoercoëfficiënten gebruikt die mogelijk
afkomstig zijn uit het vroegere schaalmodelonderzoek. Onderstaande waarden van de
afvoercoëfficiënt worden in SpuiIJs gehanteerd.
Verval [m]
Afvoercoëfficiënt Cd [-]
< 0.1
1.25
0.1 <=verval < 0.2
1.2
0.2 <=verval < 0.3
1.15
0.3 <=verval < 0.5
1.1
0.5 <=verval < 0.75
1.05
>= 0.75
1.03
Tabel 1
Afvoercoëfficiënt in SpuiIJs.

Uit de beschikbare gegevens hebben we niet kunnen afleiden hoe de afvoerformule in SpuiIJs
is gedefinieerd, en daarmee ook niet of de gehanteerde afvoercoëfficiënten correct zijn
gekozen. In ieder geval zal voor de berekening van het doorstroomoppervlak F niet de
waterstand in de spuikokers kunnen worden gebruikt, omdat deze niet wordt gemeten.
Mogelijk wordt daarvoor de benedenwaterstand gebruikt. De vraag die dan nog open blijft is
waar de boven- en benedenstroomse waterstanden worden gemeten. Het ligt voor de hand om
te veronderstellen dat deze worden betrokken vanuit het MSW. Zowel bij Den Oever als bij
Kornwerderzand zijn in de binnen- en buitenvoorhavens van de schutsluizen meetpalen
aanwezig die toeleveren aan het MSW. In onderstaande figuren zijn de relevante locaties
aangegeven.
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Figuur 1

MSW meetlocaties sluiscomplex Den Oever (legenda: zie Figuur 2).
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Figuur 2

MSW meetlocaties sluiscomplex Kornwerderzand.

De afvoerformule in SpuiIJs zou er dan als volgt uit kunnen zien:

Q Cd .B.(hben 4.4). 2 g.(hbov

hben )

(2)

met:
Q
= totale afvoer spuisluis (m 3/s)
B
= gesommeerde breedte van alle in bedrijf zijnde kokers van de spuisluis (m)
hbov
= bovenstroomse waterstand (m t.o.v. NAP)
hben
= benedenstroomse waterstand (m t.o.v. NAP)
Cd
= afvoercoëfficiënt (-)
g
= zwaartekrachtsversnelling (m/s2)
De maat van 4,4 m heeft betrekking op het peil van de bovenkant van de drempels in de vloer
van de spuisluis.
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Recent uitgevoerde afvoermetingen en daaruit afgeleide afvoercoëfficiënt
In de periode mei 2001 – april 2002 zijn door de afdeling PAM van RWS-RDIJ afvoermetingen
uitgevoerd in de spuisluizen te Den Oever, gevolgd in de periode augustus 2002 – februari
2003 door soortgelijke metingen in de spuisluizen te Kornwerderzand. Uit deze metingen en de
gelijktijdige metingen van de waterstanden (o.a. data van MSW) zijn door Deltares voor de
afzonderlijke, volledig open kokers 'operationele' afvoercoëfficiënten als functie van het verval
afgeleid. Omdat er verschillen bleken te bestaan tussen de afvoercoëfficiënten van de
verschillende kokers, afhankelijk ook van de bedrijfsconfiguratie (d.w.z. de combinatie van
open en gesloten kokers per groep van vijf kokers) is per koker een gewogen correctiefactor
bepaald. Zie daartoe de rapportage van WL | Delft Hydraulics (nu Deltares) van 2003 met
rapportnummers H3849.20, H3849.21 en H3849.22.
Voor het bepalen van het verval zijn de gegevens uit het MSW gebruikt. De bovenstroomse
waterstand is gelijk gekozen aan de waterstand gemeten met MSW-meetpunt 'binnenhaven',
de benedenstroomse waterstand is gelijk gekozen aan de waterstand gemeten met MSWmeetpunt 'voorhaven', zowel bij de spuisluis Den Oever als bij de spuisluis Kornwerderzand.
(zie Figuren 1 en 2 voor locaties)
De operationele afvoercoëfficiënt is als volgt berekend:

Qp
met:
Qp
h1,b
h3,v
Cdp
g

Cdp .h3,v . 2 g .(h1,b h3,v )

(3)

= afvoer door een meetverticaal in een koker met zekere breedte (m 3/s)
= bovenstroomse waterstand (m t.o.v. vloerniveau van de koker op NAP-4,7 m)
= benedenstroomse waterstand (m t.o.v. vloerniveau van de koker op NAP-4,7 m)
= operationele afvoercoëfficiënt geldig voor de beschouwde meetverticaal (-)
= zwaartekrachtsversnelling (m/s2)

Merk op dat voor de doorstroomhoogte in de koker de benedenstroomse waterstand h3,v in de
buiten(voor)haven ten opzichte van het vloerniveau van de koker op NAP-4,7 m is gekozen
(dus niet ten opzichte van de bovenkant van de drempel op NAP-4,4 m). Wind kan een effect
hebben op de waterstanden bij de spuisluizen (opwaaiing en afwaaiing). Deze effecten zijn ook
aanwezig ter plaatse van de meetpalen in de afgeschermde voorhavens, zodat er vanuit kan
worden gegaan dat effecten door wind in de waterstandsmetingen zijn inbegrepen.
De voor spuisluis Den Oever afgeleide operationele afvoercoëfficiënten zijn in Figuur 3
weergegeven, voor spuisluis Kornwerderzand in Figuur 4. De puntenwolk betreft het totaal aan
gevonden 'meetwaarden' zoals bepaald met formule (3). Opgemerkt wordt dat in de bemeten
spuikokers steeds vijf verticalen zijn doorgemeten, verdeeld over de breedte van de koker;
voor deze vijf verticalen zijn afzonderlijke 'meetwaarden' bepaald. De figuren laten zien dat er
bij kleine vervallen een grote spreiding bestaat in de 'meetwaarden'. De laagste waarden
hebben voornamelijk betrekking op de situatie bij begin spuien, de hoogste waarden op de
situatie bij einde spuien. Mogelijk speelt in dit verschijnsel mee dat de waterstandsmeetpunten
in de afgeschermde voorhavens van de schutsluizen op flinke afstand liggen van de
spuisluizen, waardoor de lokale waterstandsverschillen over de spuisluizen, in de tijd gezien,
kunnen afwijken (vooral bij kleinere vervallen van belang).
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Ook kunnen dichtheidsverschillen een rol spelen, omdat bij initieel afstromen van zoet water
over zout water een ander energieverlies kan ontstaan dan bij afstromen in reeds gedeeltelijk
verzoet water, of ook omdat de in de zoute buitenhaven gemeten waterstanden (gemeten met
vlotters in peilbuizen) in feite een hogere bodemdruk representeren aan zeezijde. Dit laatste
betekent dat bij bijvoorbeeld een zoutconcentratie van 20 ppt (en soortelijke dichtheid = 1015
kg/m 3) een 1,5% hogere bodemdruk heerst bij de spuisluis, zodat pas bij een
waterstandsverschil van ca. 0,07 m gelijke druk op sluisvloerniveau bestaat. Om de zoutintrek
initieel zoveel mogelijk te voorkomen zou dus pas bij een waterstandsverschil groter dan ca.
0,1 m moeten worden begonnen met spuien.

Figuur 3

Spuisluizen Den Oever: operationele afvoercoëfficiënt als functie verval.

Datum

Ons kenmerk

Pagina

22 december 2010

1203914-000-ZWS-0005-vj

8/11

Figuur 4

Spuisluizen Kornwerderzand: operationele afvoercoëfficiënt als functie verval.

De doorgetrokken lijnen betreffen 'best fit' gemiddelde lijnen. De best-fit lijn voor de resultaten
van sluis Den Oever is berekend uitgaande van de kleinste kwadratenmethode. De best-fit lijn
voor de resultaten van sluis Kornwerderzand is als gemiddelde van de meetwaarden per
klasse van 5 cm waterstandsverschil bepaald (met enige 'smoothing'). De lijnen van
gemiddelde afvoercoëfficiënt zijn geldig voor alle spuikokers, en zijn in deze benadering alleen
afhankelijk van het verval. (N.B.: Er is geen duidelijk effect van de bovenwaterstand op de
waarde van de afvoercoëfficiënt naar voren gekomen, mogelijk omdat de bovenwaterstand
slechts weinig varieert.)
Uit Figuren 3 en 4 blijkt dat de lijnen van de gemiddelde afvoercoëfficiënt niet geheel gelijk zijn:
de waarden van de sluizen Kornwerderzand liggen over het algemeen iets lager. De reden
hiervan is niet duidelijk geworden bij uitwerking van de metingen. Mogelijk spelen dichtheidsverschillen bij de sluizen Kornwerderzand een grotere rol dan bij de sluizen Den Oever, of
heeft de locatie van de waterstandsmeetpunten er mee te maken.
Voor de kokers waarin het debiet is gemeten kon een gewogen correctiewaarde c (gewogen
m.b.t. de vijf verschillende meetverticalen in een koker) voor de gemiddelde afvoercoëfficiënt
van de koker worden afgeleid. Deze correctie is afhankelijk van de bedrijfsconfiguratie (d.w.z.
van de combinatie van open en gesloten kokers per groep van vijf kokers). Vanwege het
beperkte aantal metingen in de spuigroepen 1 en 2 (gerekend vanaf de westzijde) kon voor de
spuisluis Den Oever alleen voor de kokers 11 t/m 15 in spuigroep 3 een correctiewaarde
worden bepaald. Voor de spuisluis Kornwerderzand is voor alle kokers 16 t/m 25 in
spuigroepen 4 en 5 een correctiewaarde bepaald, echter niet voor alle bedrijfsconfiguraties.
Per spuikoker geldt nu de volgende afvoerformule:
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Qk
met:
Qk
h1,b
h3,v
Cd
ck
g

(Cd

ck ).h3,v . 2 g .(h1,b h3,v )

(4)

= afvoer van de beschouwde spuikoker (m 3/s)
= bovenstr. waterstand (m t.o.v. vloer op NAP-4,7 m; data uit MSW ‘binnenhaven’)
= benedenstr. waterstand (m t.o.v. vloer op NAP-4,7 m; data uit MSW ‘voorhaven’)
= gemiddelde, verval-afhankelijke afvoercoëfficiënt volgens Figuren 3 en 4 (-)
= correctie afvoercoëfficiënt geldig voor de beschouwde spuikoker (-)
= zwaartekrachtsversnelling (m/s2)

Zowel bij de spuisluizen Den Oever als bij de spuisluizen Kornwerderzand zijn ook
afvoermetingen gedaan, waarbij de schuiven in de buitenste kokers van een spuigroep op een
opening van 0,5 m waren gezet ten behoeve van visintrek. De resultaten van deze
afvoermetingen vertonen evenwel een dermate grote spreiding dat geen betrouwbare afvoercoëfficiënt kon worden bepaald. De afvoer van de ‘visintrek’ kokers dient daarom op basis van
experimentele gegevens van onderstroomde hefschuiven te worden berekend.
2.4

Toe te passen afvoercoëfficiënten in het IWP
In het IWP voor het IJsselmeergebied wordt de afvoer van de spuisluizen Den Oever en
Kornwerderzand berekend. In de voorlopige opzet worden daartoe met een tijdstap van 10
minuten waterstanden aan IJsselmeerzijde en Waddenzeezijde uit het Landelijk Meetnet Water
(LMW) opgehaald, en wordt informatie ingelezen over de status van de schuiven in de
spuikokers van de spuisluizen (gesloten, in beweging, open, visintrekstand).
De voorlopig geïmplementeerde afvoerformule van een spuikoker luidt:

Qk

Cd .12.(hbuiten 4.4). 2 g.( hbinnen hbuiten )

(5)

met:
Qk
= afvoer van de beschouwde spuikoker (m 3/s)
hbinnen = bovenstroomse waterstand (m t.o.v. NAP; data uit LMW)
hben
= benedenstroomse waterstand (m t.o.v. NAP; data uit LMW)
Cd
= afvoercoëfficiënt (-)
g
= zwaartekrachtsversnelling (m/s2)
De maat van 4,4 m heeft betrekking op het peil van de bovenkant van de drempels in de vloer
van de spuikoker. De maat van 12 m betreft de doorstroombreedte van een spuikoker. Merk op
dat de doorstroomhoogte gerelateerd is aan drempelniveau, niet aan vloerniveau.
Het gaat nu om de keuze van de Cd-waarde als functie van het waterstandsverschil. Het ligt
voor de hand om de Cd-waarden over te nemen uit de recente metingen. Deze metingen
bieden de meest complete set aan afvoergegevens bij frequent voorkomende hydraulische
condities. Het is daarbij niet wenselijk om de correctiefactoren toe te passen, zoals beschreven
in Paragraaf 2.3. Enerzijds kan dit niet wegens het ontbreken van correctiefactoren voor
spuigroepen 1 en 2 (geteld vanaf de westelijke zijde) van de spuisluizen Den Oever, en
anderzijds zijn de correctiefactoren niet dekkend voor alle bedrijfsconfiguraties. Ook is er veel
onzekerheid over de achterliggende fysische oorzaken van de waargenomen variaties in de
afvoer. Mogelijk zijn ook de meetinstrumenten in de loop van de tijd en onder verschillende
omstandigheden niet altijd stabiel gebleven.
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Dit alles is reden om van gemiddelde waarden van de afvoercoëfficiënt uit te gaan, zoals die
zijn bepaald voor gelijke klassen van waterstandsverschil.
Er kan wel onderscheid gemaakt worden in Cd-waarden voor de spuisluizen Den Oever en Cdwaarden voor de spuisluizen Kornwerderzand. De meetresultaten lijken hier wel voldoende
aanleiding toe te geven. Voor spuisluizen Den Oever worden gediscretiseerde waarden van de
Cd-coëfficiënt gegeven in Tabel 3-1 van rapport H3849.21 (de exponentiële functie van Figuur
3 hoeft niet te worden overgenomen), voor spuisluizen Kornwerderzand worden
gediscretiseerde waarden van de Cd-coëfficiënt gegeven in Tabel 3-1 van rapport H3849.22. In
Tabel 2 zijn de Cd-waarden voor beide spuisluizen voor discrete vervallen samengevat (en
enigszins ‘glad’ gestreken). Ten behoeve van het IWP kan rechtlijnig worden geïnterpoleerd.
Opgemerkt zij dat de Cd-waarden gelden voor gestuwde afvoer (sub-kritische stroming). Vrije
afvoer treedt naar verwachting pas op bij een waterstandsverschil van ca. 1,4 m of groter. De
Cd-waarden bij vervallen kleiner dan 0,1 m zijn in feite niet goed gedefinieerd (de meetresultaten vertoonden een zeer grote spreiding). Dit is wellicht ook niet relevant wanneer pas
wordt gespuid vanaf een waterstandsverschil van 0,05 m à 0,1 m.
Voor spuikokers met gedeeltelijk geheven schuiven ten behoeve van visintrek (maximale
schuifopening 0,5 m)wordt aanbevolen een Cd-waarde van 0,7 aan te houden.

Verval
(m)
0,1of kleiner
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0 en groter
Tabel 2

Afvoercoëfficiënt
Afvoercoëfficiënt
Den Oever
Kornwerderzand
(-)
(-)
0,85
0,85
1,08
1,02
1,09
1,05
1,07
1,05
1,05
1,04
1,04
1,04
1,03
1,03
1,02
1,03
1,01
1,02
1,01
1,01
Waarden van de afvoercoëfficiënt als functie van het verval.

In het IWP worden de waterstanden uit het LMW gehaald (deze zijn gedefinieerd ten opzichte
van NAP). Gecontroleerd dient te worden of de gekozen waterstandsmeetpunten voor bovenen benedenstroomse waterstand bij Den Oever en Kornwerderzand overeenkomen met de
waterstandsmeetpunten ‘binnenhaven’ en ‘voorhaven’ van het MSW, zoals gebruikt in de
afvoermetingen. Wanneer dit niet het geval is zal mogelijk een correctie nodig zijn van de C dwaarden in Tabel 2. Aanbevolen wordt om het nulpunt en de meetrange van de waterstandsmeetpunten te controleren (bij de metingen in de spuisluis Den Oever stopten de
waarnemingen bij een waterstandsverschil van 0,9 m).
De voorlopig geïmplementeerde afvoerformule (5) dient te worden gecorrigeerd. De C dwaarden in Tabel 2 zijn gebaseerd op een waterdiepte in de spuikokers die is gebaseerd op
een vloerniveau van NAP-4,7 m. De maat van 4,4 m in de formule dient daarom te worden
vervangen door 4,7 m. De afvoerformule van een spuikoker wordt daarmee:
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Qk

Cd .12.(hbuiten 4.7). 2 g.( hbinnen hbuiten )

(6a).

en in geval van visintrek:

Qk
met:
hschuif

Cd .12.hschuif . 2 g.(hbinnen hbuiten )

(6b).

= opening tussen schuifonderzijde en schuifaanslag in de drempel (m).

Tenslotte wordt opgemerkt dat het spuivolume wordt bepaald uit de integraal over de tijd van
de afvoer van alle actieve spuikokers. Wanneer in het IWP gewerkt wordt met 10-minuten
waarden van de waterstanden, wordt voor iedere 10-minuten periode in feite een vaste
doorstroomhoogte en een vaste afvoercoëfficiënt gehanteerd. Dit lijkt acceptabel te zijn, mits
ook de schuifstatus (open, dicht) representatief is voor deze periode.

