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,iaar waterloopkandiff onderzoek aan stuwen

A1 zo'n vijfiiig jaar worden in Nederland verschillende eigenschappen van
stuwen onderzocht. In het verleden vend dit onderzoek vooral plaats met
behulp van schaalmodellen, waarbij de invloed van de stuwvorm op een van
de volgende aspecden centraal stond:
- ondgronding benedensdrooms van de sduw
- drillingen van de sduw of onderdelen daarvan
- afvoermeding, afvoerregeling of peilregeling.
In een aandal gevallen werd een besdaand ondwerp gewijzigd, in andere gevallen ondsdond een geheel nieuwe vormgeving, derwijl bij de ijkingen - hed
opsdellen van de afvoerkromme van een overlaad - de besdaande siduadie
meesdal ongewijzigd bleef.
Gedurende de laadsde jaren neemd de behoefde aan bedrouwbare afvoermedingen
den behoeve van de waderhuishouding sderk doe. Hed waderloopkundig onder¬
zoek rond did aspecd heefd zich inmiddels ondwikkeld dod;
. ijking van besdaande overladen med behulp van modelonderzoek
. hed opsdellen van afvoerkrommes door gebruik de maken van lideraduurgegevens
, ondwerp van nieuw de bouwen meed- en regelsduwen.
*1

Sinds 1927 vend did onderzoek plaads in Delfd bij hed Waderloopkundig Laboradorium. Tod 1971 werden daar ruim derdig sduwen onderzochd. Vrijwel alle
onderzoeken werden uidgevoerd in opdrachd van derden. Hed accend lag op edn
of meer der aspecden ondgronding, drillingen en afvoermeding.
In 1964 werd bij de vakgroep Hydraulica van de Landbouwhogeschool de
Wageningen een nieuw laboradorium in gebruik genomen. In de periode dod
1974 werden in did laboradorium derdig sduwen geijkd. Hed accend lag hierbij vooral op hed verkrijgen van afvoerreladies den behoeve van hydrologisch
veldonderzoek. Hiernaasd leverde hed onderzoek aan sduwen in een aandal
gevallen scripdie-onderwerpen op voor ingenieurssdudenden. Hed onderzoek
in Wageningen bedrof meesdal sduwen in de landbouwsfeer, een secdor die
in Delfd nog weinig was verkend.

In de loop der jaren bleek, dad hed onderzoek aan sduwen nied sdeeds goed
pasde bij hed universideidslaboradorium.
Vender bleek, dad hed vooral de opdrachdgevers uid de landbouwhoek waren,
die med hun problemen naar Wageningen gingen. Did vald voornamelijk de
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verklaren uii: de achtergronden van deze opdrachtgevers, die vaak zelf
een Wageningse opleiding achter de rug hadden. Voegen we Tsij dit alles
de specifieke kennis en ervaring van elk der beide instituten, dan zijn dat
de uitgangspunten, die in 1971 hebben geleid tot een samenwerking tussen
beide laboratoria. Deze samenwerking werd in juni 1971 in een raamovereenkomst vastgelegd. Binds augustus van dat jaar is er de Vestiging
Wageningen van bet Waterloopkundig Laboratorium, die zijn domicilie
heeft bij het Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie van de
Landbouwhogeschool. In de raamovereenkomst is de samenwerking omschreven, alsmede de wijze waarop de werkterreinen van beide instituten
duidelijk zijn afgebakend.

Wa vijf jaar samenwerking lijkt het nuttig om het gedane onderzoek te
inventariseren. Volledigheidshalve is hierbij ook de periode v66r de
samenwerking betrokken.
In tabel 1 is een overzicht gegeven van alle stuwen waaraan sinds 1930
modelonderzoek is verricht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de
verschillende soorten onderzoek, die aan de stuwen zijn verricht. Edn
van de aspecten; het ijken van stuwen t.b.v. afvoermetingen is apart
bekeken.
Een uitgebreidere omschrijving van de verschillende projekten is opgenomen in de bijlage bij dit rapport.

^

In figuur 1 is de groeikurve van de onderzoeken weergegeven. Hieruit
blijkt dat, als gevolg van de samenwerking tussen beide laboratoria,
de intensiteit van het onderzoek aan stuwen zich opnieuw heeft gestabiliseerd.
Figuur 2 toont de ligging binnen Nederland van alle stuwen waarvan de
afvoerrelatie is opgesteld. Hit de figuur valt een sterke concentratie
van meetstuwen op in enkele proefgebieden, voornamelijk Z.O. Drenthe en
de Achterhoek. Buiten deze gebieden zijn nog betrekkelijk weinig stuwen
geijkt. Toch kunnen ijkingen een belangrijke bijdrage leveren bij het
vergroten van het inzicht in het afvoerverloop uit stroomgebieden.

Als bijzonder resultaat van de samenwerking tussen de beide laboratoria
kan de uitgave van de publicatie: „Discharge Measurement Structures"
worden genoemd. Aan de totstandkoming van dit handboek hebben meegewerkt:
Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie
Waterloopkundig Laboratorium en
International Institute for Landreclamation and Improvement.

-

3

-

Discharge Measuremeni Structures is een handboek voor de ontwerper en
de gebruiker van debietmeetkunstwerken in open waterlopen. Het boek
geeft ontwerpregels voor veertig kunstwerken en een procedure ter bepaling van de juiste keuze uit de verschillende typen. De hoofdmoot
bestaat uit een uitvoerige beschrijving van de meest voorkomende en
veelal gestandaardiseerde debietmeetinrichtingen, die per categorie
worden behandeld: lange overlaten, scherpe overladen, korte overladen,
meetgoten, onderwateropeningen en specials meetinrichtingen. Het hand¬
boek is bruikbaar in de cultuurtechniek

(irrigatie en drainage), de

afvalwaterzuivering en in de industrie.

Het onderzoek „Vijftig jaar waterloopkundig onderzoek aan stuwen" werd
uitgevoerd door ing. W. Boiten van het Waterloopkundig Laboratorium
en ir. R.H. Pitlo van het Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie,
die eveneens did rapport samenstelden.
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TABEL I

Eijlaffe I

W.L. onderzoek m.b.t. s-t-gwen in open waterlopen
(ontwerp,

ontgrondingsproEleinen, trillingsverschi jnselen en

bepaling van afvcerEetrekkingen)

M 20

Stuw Roermond
= 21 en

1933 R.W.S. Directie Zuiderzeewerken, modellen

= 1

Vergelijkend onderzoek naar de stabilideid van sdortsteen op zinkstukken in verband met o.a. bodembescherming bij uitwaterende
sluizen.
M 3Q

Onderzoek naar het vergroten van het afvoerend vermogen van het
stuwcomplex in de Berkel bi,i Lochem
1931 Waterschap van de Berkel, modelproeven

= I6

Capaciteitsvergroting en ontgrondingsonderzoek.
M 83

Stuw te Lith
1935 R.W.S. Maasverbetering,

= 25

modelproeven

Gecombineerde schuif + ijsklep met boven- en/of onderafvoer:
bepaling van het verband tussen waterhoogte en afvoer.
Invloed drempelvorm op stroombeeld benedenstrooms (ontgronding).
Aandacht aan trillingsverschijnselen in de bewegende constructie.
M 91

Stuw Doesburg
= 25

1941 R.W.S., Directie Bovenrivieren, Model

Vormgeving stroombrekers middenopening en ontgrondingen.
M 92

Stuw te Grave
1936 R.W.S., Directie Limburg, Arrondisement Maas, modelonderzoek
Bepaling stroombeelden bij verschillende debieten en schuifstanden.
Invloed volgorde van openen der schuiven.

M 100

Stuw te Borgharen
1938 R.W.S., Directie Limburg, Arrondisement Maas, Model

= 20

Bepaling van het verband tussen de afvoer en de waterstand bij ver¬
schillende standen van de schuiven en de ijskleppen.
Ontgrondingsonderzoek en invloed tanddrempel.
M 103

Verslag modelonderzoek duiker bij Roosteren
1937 R.W.S., Arrondisement Maas,

Model

= I6

De capaciteit van de toevoerleiding van het gemaal bij de schutsluis
in het Julianakanaal te Roosteren was onvoldoende voor de goede werking van het gemaal.

Capaciteitsvergroting werd gevonden door van

duiker een hevel te maken. Bepaling van het verband tussen het debiet
en het verval.
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M 210

Overlaten Ruilverkavelinff de Molengooi;
1943

= 8

Ir. P.J. de Gruyter, modelonderzoek

Ontgronding Idenedenstrooms van een overlaat.
M 323

Sinwen in de Regge
1948 Waterschap Regge
Beoordeling - met hehulp van herekeningen - van stuwontwerp, hestaande
uit vast en heweeghaar gedeelte i.v.m. mogelijke ontgronding.

M 324

Verslag modelonderzoek Stuw te Doeshurg
1949 Ingenieurshureau. v. Hasselt en de Koning,

= 25

Model

In het kader van de kanalisatie van de oude IJssel is een ontwerp gemaakt voor het sluis- en stuwcomplex t.p.v. de uitmonding in de
Gelderse IJssel. In de vijf stuwopeningen, elk 5 m breed, kon met
vertikale schuiven de afvoer en de waterstand worden geregeld.
Bepaling van het verband tussen de bovenwaterstand, de schuifstand
en het debiet.
M 347

Verbetering Oude IJssel, sluis en stuw "de Pol"
= 20

1953 Ingenieursbureau v. Hasselt en de Koning, Model

Voorkomen van sedimentatie, beteugeling van ontgrondingen, vervalmeting bij maximale afvoer en situering uitmonding Bielheimerbeek.
M 362

IJking meetoverlaat Romi.jn/viugter
1950 Cultuartechnische Dienst,

Model

= 2

Invloed diverse hellingen van de kruin op de afvoercoefficient.
•1

M 418

Afvoermetingen Binge
1952 Waterschap Beneden hinge
Vanaf de „Grote Rug" werd met de OTT-molen de snelheid gemeten in
een aantal vertikalen ter controle van de geschatte ruwheid in eerdere
berekeningen.

M 479

Stuw in de Hollandse IJssel
1954 R.W.S., Birectie Sluizen en Stuwen,

Model

= 25

Vormgeving van een drempel onder een stormschuif, bepaling stroombeeld en ontgrondingsonderzoek.
M 524

Stuw in Aastrang
1955 Ingenieursbureau v. Hasselt en de Koning,

Model

= I5

Kleppen met hooggelegen horizontale as en beneden aanslag.
Werking van de klep, ontwerp drempel tegen ontgronding en bepaling
van het verband tussen klepstand, waterstanden en debiet.
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M 379

Scheef aanffestroomde overlaten
1959 R.W.S., Directie Bovenrivieren,

= 25

Model

Invloed van scheve aanstroming op de afvoercoefficient van zomerkaden.
M 603A Stuw bij Johanniksweg
1957 Technisch Bureau van de Unie van Waterschappen,
modelproeven

= 20

Vormgeving van een drempel onder een schuif, ontgrondingsonderzoek,
"bepaling afvoercoefficient bij maximale afvoer.
M 603B Stuwen in de Dinkel
1961 Technisch Bureau van de Unie van Waterschappen,
Model

=20

Vormgeving van een drempel onder een schuif, ontgrondingsonderzoek
i.v.m. bodemverdediging.
M 647

Afvoercoefficient overlaten
1959 R.W.S., Directie Bovenrivieren, Model

= I5

Systematisch onderzoek naar de invloed van verschillende kadehoogtes
en

en uiteenlopende verdrinkingsgraden. Invloed van de neren

benedenstrooms van de overlaat.
M 702

Overlaat Oude Panne rdense Bandi.jk
1961 R.W.S., Directie Bovenrivieren, Model

= 30

Onderzoek naar stroombeeld en snelheden bij de overlaat in de Oude
Bandijk, voor bestaande en toekomstige situaties.
Aanbevolen de overlaat te verbreden en ge].eidedamwanden te plaatsen.
R 235

Woodoverlaten
1963 Gemeentewerken Enschede
Regenoverlaat: bij intensieve regenval overstort, waardoor op de
Roombeek een hoogwatergolf gaat lopen, die niet door de daarop aangesloten rioolwaterzuiveringsinstallatie kan worden verwerkt.
Berekening aantal alternatieven om H.W.golf te dempen.

R 251

Stuwklep bij de Winkelmolenbrug in de Neerbeek. Trillingsonderzoek
1963 Grontmij N.V. te de Bilt.

Veldmetingen en literatuurstudie.

Klep met platte kruin gaf trillingen te zien bij overstorthoogtes
tussen 3 en 8 cm. Trillingsverschijnselen worden beschreven en verklaard. Advies m.b.t. vorm en aantal stoorelementen.
M 818

Verdeelwerk omleidingskanaal Dinkel
1964 Technisch Bureau van de Unie van Waterschappen, Model

= I6

In het kader van de Ruilverkaveling „Het Denekampseveld" is op enkele
kilometers bovenstrooms van Denekamp een splitsing ontworpen: een
doorgaande rivier, die via een gedeeltelijk afsluitbare duiker wordt
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gevoed en een omleidingskanaal, die via een getrapte overlaat wordi
gevoed.
Modelonderzoek naar vormgeving en ontgrondingen.
Berekeningen van de te verwachien veranderingen in het zandtranspori.
M 833

Stnwklep in de Haelense Beek
1963 Grontmij N.V. ie de Bili.

Trillingsonderzoek

= 2

Van invloed: eigen frekwentie-klep, valhoogte, snelheid en straaldikte. Onderzoek naar voorkomen van insiabiliteiten (neren of laBiel
loslaatpunt) in de overstortende straal.
Advies m.lD.i:. kruinvorm (parabolische afronding) en stoorelemenien.
R 300

Overlaat Schipbeek in Twenthekanaal
1964 Laboraiorium voor Grondmechanica en R.W.S.

Onderzoek naar de oorzaken van hef bezwijken van de overlaai. Berekening afvoerkarakterisiieken overlaat en duiker. Bespreking stabiliteit van de bekleding (stenen en zand).
M 843

IJking meetstuwen voor de Commissie Waterhuishouding Gelderland
1965 R.W.S., Directie Waterhuishouding en Waterbeweging.

Ten behoeve van het waterbalansonderzoek Leerinkbeek zijn m.b.v.
modelonderzoek voor drie meetpunten — in totaal acht stuwen van af—
wijkende vorm - de Q-h relaties bepaald:.
A Thomson meetschot

= 0,61 m) aan het eind van een 3ft Parshall-

flume.
N

,

= 1

0,025 m < h^ < 0,100 m -i

= 3

„
,
^ rr-r.
i
0,100 m < h^ < 0,650 m J

ongestuwde afvoer
®

gestuwde afvoer voor h^/h^ > 0,20 a 0,25
B Parshall flume
(ber.)
= 3

0,030 m

(3ft)
h^

0,100 m

0,100 m <. h^ < 0,850 m 4

^

gestuwde afvoer voor h^/h^ > 0,80 a 0,85
C Dubbele schuifstuw (B = 2,40 m) met schuif in laagste positie, waardoor de openingshoogte 0,41 m is en de vrije overstorthoogte
h

= 0,49 ni.

max
W^ = 1

0,010 m 4 h^ 4 0,150 m

W^ = 4

0,020 m 4 h^ 4 1,000 m

(half model)

D Dubbele schuifstuw met schuif 0,10 m geheven, waardoor de openingshoogte 0,31 m is en de vrije overstorthoogte h
= 1

0,010 m < h^ 4 0,100 m

= 4

0,060 m 4 h^ <

1,000 m

(half model)

ni3-x

= 0,36 m.
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E Dublpele schuifs-buw met schuif 0,13 m geheven in drie opgebouwde
Thomson-meetschotten

= 0,25), zonder hulpstrip.

= 1

0,030 m <

< 0,070 m

= 4

0,070 m <

< 1,000 m

P Duikerstnw met geheven klep (o< = O)
= 4

0,035 m V

^ 1,400 m

G Duikerst-gw met neergeslagen c.q. verwi.jderde klep
= 4

0,035 m <

< 1,800 m

, ^

gestuwde afvoer voor h^/h^ > 0,55 a 0 6
H Duikerstuw zonder enig obstakel
= 4

0,040 m <

< 1,700 m

gestuwde afvoer voor
S 501

h^/h^

> 0,65 a 0j70

Trillingen waterbouwkundige constructies
1967 Waterloopkundig Laboratorium. Speurwerkonderzoek.
Dynamisch

gedrag van sectorschuiven; opzet totaal onderzoek en

samenvatting dempingsproeven.
S 5011 Oorzaak en gedrag van trillingen in overstortende of vertikaal
vallende straal
1968 Waterloopkundig Laboratorium. Afstudeerproject.
Theoretische benadering, experimenteel onderzoek en literatuurstudie.
Soorten trillingen: gedwongen, self-excited en self-cx)ntrolled.
S 50

Trillingen bi.j waterbouwkundige constructies. Mota onderzoek aan
ronde schotbalken op prototypeschaal
1968 Waterloopkundig Laboratorium. Speurwerk - modelonderzoek
Aanvullend onderzoek op

M 583

= 1

= I6), als gevolg van waargenomen

afwijkingen tussen model en prototype (Reynoldsgetal).
M 897

Spui-inrichting Twenthekanaal te Eefde
1968 R.W.S., Directie Sluizen en Stuwen.
Vormgeving overlaat, aanstroming en uitstroming, driedimensionaal
onderzoek

= 25.

Vormgeving schuiven, twee dimensionaal onderzoek
M 942

= 20.

IJking debietmeter in de middenpi.jler van de stuw te Driel
1968 R.W.S.

Modelonderzoek

= 12

Situering drukaansluitingen en de bepaling van de relatie tussen de
drukvers chi lien en het debiet (10 m^/s ■<^ Q < 90 m^/s) door de midden¬
pi jler.

6

M 964

IJkinff s~buw IV in de Esscher-stroom
1967

Waterschap van de Dommel

Model

= 12,5

Stuw de Haaren besdaat uit drie openingen: in hed midden een sdalen
schuif en der weerszijden een schodbalksdapeling.
Bepaling Q-h reladies,
R 5Q6

Meedsduwen Terschelling
1968 N.V. Indercomm. Waderleiding Leeuwarden.
In hed waderwingebied Terschelling zijn enkele V-vormige overladen
en een Romijnsduw ondwoipen,Richdlijnen voor de aansdroming van de meedsduwen zijn besproken.

M 1166 IJking meedsduw Groenlosche Slinge
1972 Provinciale Wadersdaad van Gelderland

Model

= 10

Bepaling Q-h reladie voor de gedrapd<?sduw N, dwarsdoorsnede
een bedonnen sloof 0,45 x 0,25
0,105 m ^

< 1,253 m

med vellingkanden, drap^flh = 0,102 m

ongesduwde afvoer.

h^/h^ > 0,15 a 0,20

gesduwde afvoer voor

M 1154 Eichung der Merzschwelle im Merkenfridzbach
1972 Zweckverband Oberhessische Versorgungsbedriebe, Model

= 4

Bepaling Q-h^ reladie van een 0,59 m lange bedonnen drempel.
0,040 m < h^ < 0,630 m

ongesduwde afvoer

Aanbevolen de besdaande drempel de wijzigen in een V-vormige lange
overlaad:

L + R = 0,75

^ = 7>5»
%

M 1202 IJking klepsduw Sd, Michielsgesdel
1973 Waderschap „De Dommel"

Model

= I6

Bepaling Q-h^ krommes van drie naasd elkaar gelegen regelkleppen
med paraboolvormige kruin. Klephoekvariadie
0,200 m c h^ < 1,700 m

40°'^

75°

ongesduwde afvoer.

gesduwde afvoer voor h^/h^ > 0,10 a 0,15*
M 1236 Hammermolensduw de heer, bepaling van de afvoercoefficiend
1973 Provinciale Wadersdaad in Limburg,

Model

= 10

Bepaling Q-h^ reladie van een vasde overlaad, dwarsdoorsnede gekromd:, dype korde overlaad.
0,050 m

< 1,120 m

gesduwde afvoer bij

ongesduwde afvoer.

h^/h^ > 0,05

M 1229 Audomadische bediening van een sduw zonder exderne energievoorziening,
bepaling rendemend mini-durbine
1974 Machinefabriek Jansen - Venneboer N.V.,

Model

= 1

Bepaling van hed volume wader, nodig om de accumulador op de laden, en
wijzigingen in hed hydraulisch sysdeem der verbedering van hed rende¬
mend .

7

R ^11

Vas'be stuw in de Berkel te Rekken, bepalinff van de afvoerkroinme
1974 Provinciale Waterstaat van Gelderland,

bureau-advies .

Voor de vaste sdiiw achter de zandvang bij Rekken is de afvoercoeffi—
cient ontleend aan gegevens nit de literainur: lange overlaat L = 0,40 m
0,060 m 4
R 941

0,230 m

ongesiuwde afvoer.

Gelderns Nierskanaal, inrichting van een debietmee-ts-tation
1974 R.W.S., Directie Waterhuishouding en Waterbeweging,
Regie Grote Rivieren,

ontwerp

Berekening van het huidige regime en ontwerp meetstuw.
Vergelijkend onderzoek voor een 10 ft Parshal1-flume en een V-vormige
lange overlaat;

L + R = 4»00 mi

tg

= 3,73

M 1248 Stuw ..De Pol" te Doetinchem, bepaling van de afvoercoefficient
1974 Provinciale Waterstaat van Gelderland

= 1 en 3 en 7

Modellen

IJking van een van de vier naast elkaar gelegen vertikaal beweegbare
schuiven, waarvan de kruin gekromd is, type korte overlaat.
Proeven met vier schaalmodellen gaven inzicht in de schaaleffecten.
0,040 m <

< 1,680 m

ongestuwde afvoer.

M 1266 Verdeelwerk BASF, regelbare overstortrand
1974 Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort,

Model

= 7

Het vaststellen van de instelling der regelbare overstortranden (type
korte overlaat) t.b.v. een gelijkmatige debietverdeling bij een veel
voorkomend debiet, en de bepaling van de Q-h^ relatie. '
M 1249/R 898

Klepstuw Veelerveen, bepaling van de afvoerrelaties

1974 Waterschap Reiderzijlvest,

Model

= 10

Keuze van het type stuw (Romijnschuif of klepstuw).
IJking van de klepstuw met cirkelvormige kruin
0,060 m ^ h-| < 1)50 m
gestuwde afvoer voor
M 1318

50°<CX < 90°

ongestuwde afvoer
h^/h^ > 0,05 a 0,10

IJsklep van de stuw Borgharen, bepaling van de afvoercoefficienten
1975 R.W.S., Directie Limburg,

Model

= 10

IJking van de middensectie van de ijsklep met cirkelvormige kruin en
de eindsectie met ophangarm
0,050 m <

< 1,000 m

ongestuwde afvoer

M 1273 Klepstuwen Zuid-Oost Drenthe, bepaling van de afvoercoefficienten
1975 R.W.S., Directie Waterhuishouding en Waterbeweging.
Ten behoeve van een hydrologisch onderzoek in de omgeving van Emmen
zijn de Q-h^ relaties voor 7 klepstuwen bepaald. Het systematisch

onderzoek omvatte een twee—dimensionaal onderzoek naar de karakteris—
tieke afvoercoefficient

en een drie-dimensionaal onderzoek naar de

contractie-coefficient

(landhoofden en ophangconstructies).

Uiteenlopende modelschalen

1

^ 6,25.

a. klepstuw ..Wilhelmsoord", paraboolvormige kruin
37 30 ^ oc ^ 67°30

0,050 m ^

$; 0,650 m

ongestuwde afvoer

"b. klepstuw ..Diphoorn", paraboolvormige kruin
o
^
o ^
37 30 ^ o( ^ 82 30
0,050 m ^
0,600 m

ongestuwde afvoer

c. klepstuw „de Broeken", cirkelvormige kruin
37°30

C 85°

0,050 m ^

^'0,420 m

ongestuwde afvoer

d. klepstuw ..Jongbloedvaart”, kruin: rechthoekig met vellingkant
o
^
o
^
37 30 ^ oc ^ 67 30
0,050 m ^
^ 0,400 m ongestuwde afvoer
e. klepstuw ..Boerdijk", kruin: rechthoekig
37°30 ^ o< < 85°

0,050 m ^ h^ ^ 0,360 m

ongestuwde afvoer

f. klepstuw ..Odoornerweide", kruin: rechthoekig
45°^

^ 85°

0,050 m ^ h^ ^ 0,250 m

ongestuwde afvoer

g. klepstuw ..Stroomstukken”, kruin: rechthoekig met r = 0,003 m
45°$^ ^ ^ 80°

0,050 m ^ h^ ^ 0,200 m

ongestuwde afvoer.

Ter illustratie: bij een overstorthoogte h^ = o,100 m zijn de afvoer¬
coef ficienten voor elk der zeven klepstuwen respectievelijk 0,99 —
0,98 - 1,25 - 1,20 - 1,20 - 1,20 en 1,23 bij een klephoek cx = 60°.
Gestuwde afvoer voor h^/h^ > ca 0,10.

'

R 1023 Klepstuw in de Zandley bij Cromvoirt; bepaling van de afvoerkrommes
1975 R.W.S., Directie Waterhuishouding en Waterbeweging .

Met behulp van het systematisch onderzoek uit M 1273 zijn de afvoerbetrekkingen opgesteld voor de klepstuw met cirkelvormige kruin.
45°2; o( 4. 75°

0,240 m ^ h^ ^ 0,750 ni

ongestuwde afvoer.

R 1108 Debietmeting in effluentgoten
1975 Provinciale Waterstaat

Friesland

Twee types debietmeetinrichtingen - toegepast in de waterzuiveringsinstallaties - worden besproken: Verturigoot en Rehbock meetschot.
S I7O-I Parshall flumes, ontwerp en debietmeting
1975 Bijdrage van het W.L. aan een gezamenlijke publicatie over
^Discharge Measurement Structures". Het speurwerkverslag over de Par¬
shall flumes is verschenen in de Nederlandse en in de Spaanse taal.
M 1317 Drempel in de Geul te Meerssen; bepaling van de afvoerkromme

9

1975 Provinciale Waterstaat in Limburg,

= 2,5 en 12

modellen

IJking van de vaste drempel, type korte overlaat voor
0,170 m

<

<L 1,350 m

gestuwde afvoer voor

ongestuwde afvoer

h^/h^ > 0,20 a 0,25

Alternatief ontwerp: lange overlaat met afronding: L + R = 2,50 m ter
verbetering van de meetnauwkeurigheid.
M 1414 Drempel in de Maasnielderbeek te Roermond; bepaling van de afvoerkromme
1976 Provinciale Waterstaat in Limburg,

Model

= 6

Afvoercoefficient ontleend aan literatuur gegevens voor h ^0,100 m
IJking van de vaste stuw, type korte overlaat voor h

0,100 m.

Voorgesteld de beek te verbreden.
R 1018 Duinwaterwinplaats Yogelenzang, ontwerp meetstuwen in het infiltratiegebied I
1976 Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Ontwerp van 4 meetstuwen type lange overlaat met vertikaal beweegbare
kruin in het meetbereik

0,05 m^s <Q <0,20 m/s

tot

0,40 m^s < Q <1,20 mVs.
M 1443 Meetwagen Krachtwerktuigen
1976 Krachtwerktuigen, Amersfoort
Controle-ijking van mobiele elektromagnetische debietmeter.
R 1018-IV Duinwaterwinplaats Vogelenzang, ontwerp meetstuw M.9 en M6
1976 Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Ontwerp van 2 meetstuwen type lange overlaat met vertikaal beweegbare
kruin. Meetbereik

0,10 mVs < Q

0,70 mVs.

R 1148 Aanpassing klepstuwen Zuid-Oost Drenthe
Op vier van de seven stuwen, waarvoor Q—h relaties werden bepaald in
M 1273, zijn wijzigingen aangebracht (paraboolvormige kruin, uniforme
ophanging) waardoor de nieuwe afvoerkrommes door middel van speurwerkgegevens konden worden berekend.

10

L.H.A. onderzoek

Nota 3

debietmetiiiig: in open waterlopen

Een modelonderzoek van eniffe meetstuwen in het Leerinkbeekgebied
1965 Commissie WaterlDehoef'te Gelderland,

modelonderzoek

Ten behoeve van het waterbalansonderzoek Leerinkbeek zijn met behulp
van modelonderzoek voor 5 meetpunten — totaal zeven stuwen van af—
wijkende vorm - de Q-h relaties bepaald:
K. Meetstuw 7« Gecombineerde Thomson—Cipoletti meetschot
= 3

0,060 m < h^ < 0,480 m

ongestuwde afvoer

L. Meetstuw 7. Cipoletti meetschot met ^eringe kruinhooffte
= 3

0,040 m <- h^ < 0,460 m

ongestuwde afvoer

M. Meetstuw 3. Gecombineerd Thomson-Cipoletti meetschot
= 3

0,100 m < h^ < 0,770 m

ongestuwde afvoer

gestuwde afvoer voor h^/h^ > ca 0,15
N. Meetstuw 3. Cipoletti meetschot
= 3

0,050 m < h^ <, 0,600 m

ongestuwde afvoer

gestuwde afvoer voor h^/h^ > ca 0,15
O. Meetstuw 12. Gewi.jzigde 3ft H-flume

= 2,5 0,100 m <• h^ < 0,780 m

ongestuwde afvoer

gestuwde afvoer voor h^/h^ > 0,20 a 0,25
p. Meetstuw 13« Standaard 4»5f't H-flume
= 3

0,140 m < h^ < 1,260 m

ongestuwde afvoer

gestuwde afvoer voor h^/h^ > ca 0,15
Q. Meetstuw 14« Standaard 2ft H—flume
= 2

0,060 m < h^ < 0,680 m

gestuwde afvoer voor

ongestuwde afvoer

> 0,20 a 0,25

Voor een aantal gevallen is de invloed van de begroeiing op de Q-h
betrekking gemeten.
Ifota 6

Onderzoek naar de invloed van de bodemdiepte P en de verdrinkingsgraad

op de debietkromme van een Thomson meetschot

1966 Commissie Waterbehoefte Gelderland
Minimum voorwaarden

h^ » 0,040 m en P

0,050 m

Gestuwde afvoer voor h^/h^ > 0,15 a 0,20
Nota 7 en 8 IJking van de stuw in de Aastrang te Voorst
1967 Commissie Waterbehoefte Gelderland

Model

= 10

11

Bepaling van het verBand tussen de klepstand, waterstanden en debiet
voor de kleppen met hooggelegen horizontale as en benedenaanslag.
Beluchting benedenstrooms van de drempel is noodzakelijk.
Nota 9

Modelonderzoek stedeli.jk afvoergebied Lelystad
1967 Rijksdienst IJsselmeerpolders
Thomson meetschot werd onder niet-ideale omstandigheden aangestroomd.
Ondanks een duikschot op 1,10 m voor het meetschot, werd geen verschil
gemeten met de formule van Cone.

64-57

Lange overlaat, horizontale kruin
1967 I.S.O voorstel
Ten behoeve van een Bederlands normalisatie voorstel van een lange
meetoverlaat met horizontale kruin werd een serie proeven verricht
aan een model van deze overlaat in een goot met rechthoekige dwarsdoorsnede.
Variabelen; kruinlengte, afrondingsstraal kruin bij instroming,
kruinhoogte (p) boven de bodem van het aanstromingskanaal.

66- 58

Meetpunt Boavi (Span.je)
1967 In. scriptie

Model

= 10

In de bovenloop van de Boavi (Spanje) werd een meetgoot gebouwd voor
de bepaling van debieten ten behoeve van een hydrologisch onderzoek.
Het schaalmodel werd in het laboratorium geijkt.
67- 67

Scherpe overlaten "Kurort" (Vogelsberg)
1967 In. scriptie
Ten behoeve van een Geo-hydrologisch onderzoek in het gebied van de
Vogelsberg (W - Duitsland) werd een schaalmodel van 3 scherpe over¬
laten in het laboratorium geijkt.

67-58

Duikers Weidimiller Schneise (Vogelsberg)

.

Z?.

IJking van een sohaalmodel van twee duikers in de Hillersbach ten
behoeve van Geo-hydrologisch onderzoek in het Vogelsberggebied.

Mota 10 IJking klepstuw ..Marmelhorst" in de Keizersbeek
1969 Provinciale Waterstaat van Gelderland, Model
Klepstuw met cirkelvormige kruin.

Bepaling Q-h relaties

15°< « < 82°3o'
ongestuwde afvoer (N^ = 6)

= 6 en 12

0,100 m < h^ < 0,850 m

gestuwde afvoer voor h^/h^ > 0,05 a 0,10

12

Nota 11 IJkin^ Parshall flume

1968 Conmissie Waterbehoefte Gelderland,

Model

= 3

In een model van de 311 Parshall flume is gezocht naar de afmetingen
van de peilpul en de diameter van de verhindingspijp tussen flume en
peilput, teneinde een reaktietijd van 45 sec. te hebben, en de invloed van enkele afwijkingen van de maatvoering op de Q-h relatie.
De 3ft Parshall meetdebieten

Q

20 l/sec

(h^ = 0,05 m)

Voor Q < 30 l/sec is bovenstrooms van de Parshall flume een V-vormige
lange overlaat geplaatst:

L+R=0,50

0(= 120°

iJota 12 IJking V-Romi.jn Tetihkveld

1968 Commissie Waterbehoefte Gelderland,

Model

= 2

V-vormige lange overlaat uit het Leerinkbeekgebied; L+R = 0,525 m
tg -gtit = 2,5. Kruin ligt onder helling 1 ; 25

B = 0,600 m

Onderzoek naar de invloed van de kruinhoogte P op de Q-h betrekking.
Nota 13 IJking variant H-flume

1969 Commissie Waterbehoefte Gelderland,

modellen N^ = 1 en 5

De variant H—flume is een gewijzigde 5ft HL-flume. (hellende bodem,
kleinere breedte, situatie peilput vender stroomopwaarts)
IJking van de variant toonde belangrijke verschillen met de originele
5ft HL-flume.
Nota 14 Modelonderzoek stedeli.jke afvoergebieden te Lelystad

1969 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
IJking samengesteld Thomson meetschot (tophoeken 30°en 90°) t.b.v.
de debietmeting van regenwaterafvoer van een plat dak. De meetnauwkeurigheid eiste o( = 30°. In verband met het beschikbare verval werd
het profiel samengesteld.
Nota 15 Nulpuntsbepaling bi.j meetstuwen

1969 Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie
Werkwijze om het nulpunt - de kruinhoogte - in relatie te brengen
met de geregistreerde waterstand: het bepalen van de overstorthoogte.
67-99

V-vormige lange overlaat Hillersbach

1969 Ir. scriptie
Ontwerp plaatsing en ijking van een V-vormige lange overlaat t.b.v.
Geo-hydrologisch onderzoek in het Vogelsberggebied.
Nota 16 Stroomsnelheids- en schuifspanningsmetingen langs gladde en ruwe
wanden

1970 Speurwerkonderzoek L.H.A.
Stroomsnelheidsprofielen kunnen goed worden gemeten met de wand-

13

pitotlDuis. Schuifspanningen langs gladde wanden volgens de methods
van Preston geven goede resnltaten. Voor ruwe wanden is nader onderzoek vereist.
Nota 17 Modelonderzoek stuw in de Groesheek

1970 Provincials Waterstaat van Gelderland.
IJking van een hestaande korte overlaat (rechthoekig gat in mimrtje)
Model

0,080 m 4 h^ 4 0,390 m

= 2,5

gestuwde afvoer voor

ongestuwde afvoer

> ca 0,10

Ter verbetering van de meetnauwkeurigheid zijn er twee alternatieven;
a) lange overlaat (horizontaal)

L+R = 0,55 m veroorzaakt grotere h^.

b) lange overlaat onder helling

0,030 m c h^ < 0,370 m

W

= 30°

ongestuwde afvoer

gestuwde afvoer bij Yi^/Yi^ > 0,35 a 0,40.
Nota 18 IJking V-Romi.jn in afwatering van Slotboom

1970 Hydrologisch onderzoek Hupselse Seek,

Model

= 2

Lange overlaat met V—vormige kruin, onder een helling 1 : 25
L+R = 0,525 m
IJking voor

cx = 136°

B = 0,600 m

0,070 m c h^ 4 0,540 m

Verticale wanden

ongestuwde afvoer.

Uota 19 IJking V-vormige overlaat in de Bielheimerbeek

1970 Provincials Waterstaat van Gelderland,

= 10 en 3

Korte overlaat (betonnen sloof 0,41 x 0,27 m)
^ hj^ = 0,590 m
Model

= 3

Model Nj = 10

In plattegrond V-vormig,

getrapt

Ah^ = 0,094 ni

OC = 149°

0,025 m<:h^40,110m-Y
0,110 m < h, d 0,620 m 1

gestuwde afvoer bij h^/h^ > 0,30 a 0,50
69-55

Constant head orifice

1970 Ir. scriptie
Onderzoek aan een schaalmodel naar het gedrag van een "Constant head
orifice" t.b.v. debietmeting.
Nota 21 Modelonderzoek overlaat in de Veengoot

1971 Provincials Waterstaat van Gelderland,

= 10 en 2

Korte overlaat (betonnen sloof 0,45 x 0,25 ni met vellingkanten),
getrapt

h = 0,110 m.

Model

= 2

0,025 m 4 h^

Model

- 10

0,125 m c

gestuwde afvoer bij ^2/^1 ^

0,125 m

^ 0,850 m )
®»"**^*

ongestuwde afvoer
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69-59

Klepstuw Schoonheten
1971 Ir. scriptie
IJking Q-h relatie van een kleps-tuw in een schaalmodel.

Noia 24 Modelonderzoek klepstuw in de Groenlosche Slinge 131,1 Beekvliet
1972 Provinciale Waterstaai van Gelderland,

= 10

Model

Klepsinw met paraboolachtige afronding en stoorelementen.
Bepaling Q-h krommes

32° <. o'. <. 96°

0,080 m < h^ < 1,900 m

ongestuwde afvoer

gestuwde afvoer voor h^/h^ > ca 0,05
Uota 26 Brink depth Method for flow measurement
1973 Aanvullende onderzoek i.v.m. normalisatie-voorstellen bij de
I.S.O.
Resultaat y /y

= 0,714 (theoretische contractie-coefficient volgens

Rouse 0,715) Geen significants bei'nvloeding door de bodem-ruwheid
(0

k < 0,005 m) en de helling van de goot (O - 0,0025). Nader

onderzoek gewenst i.v.m. beperking door het getal van Reynolds en de
breedte - diepte verhouding van de goot.
Nota 27 Modelonderzoek klepstuwen. Stuw in sluis 1 bi.j Heino
1973 R.W.S. en Provinciale Waterstaat van Gelderland
Klepstuw in een pand van het Overijsselse kanaal. Model N
o
o’
scherpe kruin met stoorelementen
30 <
< 82 30
0,100 < h^ < 1,800 m

= 12

ongestuwde afvoer

gestuwde afvoer voor h^/h^ > ca 0,05.
Nota 28 Modelonderzoek klepstuwen. Stuw in de zandwetering bij Diepenveen
1973 Rijkswaterstaat.
Klepstuw met paraboolvormige kruin en stoorelementen
0,100 m c h^

o
30 < c?'.

o’
82 30

0,850 m ongestuwde afvoer

gestuwde afvoer voor h^/h^ > 0,05 a 0,10
72—54

Neyrpic Moduul
1973 Msc. thesis (Syrie)
Onderzoek naar het gedrag van een Neyrpic Moduul type X bij verdrinking en vrije uitstroming.

Nota 29 Modelonderzoek klepstuwen. Enige algemene opmerkingen
1974 R.W.S.

Vergelijkend odnerzoek naar 5 stuwkleppen met verschil-

lende kruinvormen. Invloed stoorelementen en ophangconstructie.
a) klepstuw Beekvliet (nota 24)

N^ = 10

31°30

c><.

86

15

paralDoolvormige kruin met; stoorelementen
0,250 m k

< 1,850 m

Invloed stoorelementen nihil,

h) klepsiuw Boskamp (nieuw)

= 5

30°^ o< < 82°30

rechthoekige kruin
0,100 m ‘l-h^ < 1,100 m
c) klepsiuw Diepenveen (noia 28)

= 8

30°k; tx < 82°30

paraboolvormige kruin met stoorelementen
0,100 m <c h^ < 0,850 m

Invloed stoorelementen voor o<460°

Invloed ophangblokken afhankelijk van
d) klepstuw sluis I (nota 27)

~

oi.

.

30° < o< < 82°30

scherpe kruin met stoorelementen
'

0,100 m C

C 1,800 m

e) klepstuw sluis III

(nieuw)

=

7

30°^

< 82°30

cirkelvormige kruin met strip en stoorelementen
0,060 m <1

c 1,850 m

In elk der vijf gevallen was de klep geplaatst in het aanvoerkanaal
van de situatie in de Groenlosche Slinge bij Beekvliet.
Wota 34 Modelonderzoek „Flat-V triangular profile weir"
1975 Vakgroep Bodemkunde en Geologie van de Landbouwhogeschool.

= 4.

In de bovenloop van de Gulp bij Homburg (Belgie) is een

afvoermeetpunt.ingericht, als lozingspunt van een stroomgebied van
ca 600 ha, waarin een geo-hydrologisch onderzoek wor,dt uitgevoerd.
Als debietmeetinrichting werd de „Plat V-triangular profile weir"
gekozen. De hellingen waren 1 : 2 bovenstrooms, 1 ; 5 benedenstrooms
en die van de V-vormige kruin 1 : 10.
Wegens afwijkingen in de uitvoering van standaardvoorschriften was de
bepaling van de Q-h relatie in een model noodzakelijk.
74-53

Romi.jn meetoverlaat
1975 Ir. scriptie

Aanvullend modelonderzoek aan een schaalmodel: Q—h relatie, invloed
verdrinking en uitloopconstructie.
Nota 35 Aanvullend onderzoek V-vormige lange overlaat
1976 Werkgroep Kleine Kunstwerken

Ten behoeve van een publicatie over Kleine Kunstwerken werd een model
van een V-vormige lange overlaat met een Knik-hoek van 120° onderzocht. Variabelen: debiet, benedenwaterstand en kruinhoogte.

§
5
80
Uj ^

it!
Q:

70

Uj ^
C; O
60
o

t

1Q

/

50

/

/

40

7
\ti^.

30

20

10

1965

1970

1975
TUD

JB

GROEICURVE VAN MET AANTAL 0NDERZ0EKIN6EN
UITGEVOERD IN BEIDE LABORATORIA

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

A4

S 170-IV-1006

FIG.1

(7

/

VEELERVEEN

f

.

,<,troefgebied\
'.ZO DRENTHE

\

1

i-'

^
. N xJ

HEINO
LELYSTAD'
^ BOSKA MR

—i
UEPENVEEN

SCHOONHETEN

BEEKVLIET

Mffe*

REKKEN

VEENSLOOT

:fpMEFGEBIED
i -. LEERINKBEEK

1 DOESBURG

% ^

f

\
\/fF/zf
KEIZERSBEEK

AASTRARS
\ GROESBEEK

LITH
ZANDLEY
ST MCH. GESTEL

r-

ESSCHERSTROOM
•4

GELa MERSK,

•-. ^
•%

;

^E£/?

•••

ROERMOND

ROOSTEREN
:

MEERSSEN

BORGHAREN

/

HOMBOURQ

SCHAAL

1:1,500.000
JB

LfGOING VAN DE DOOR W.L. EN LH.A. ONDERZOCHTE STUWEN t.b.v. DEBIETMETING IN NEDERLAND

WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

A4

S170-/V-1007

FIG. 2

m
m

bepaling van de afvoerkronmie in een driedimensionaal model van de

I

klepstuw in de Dommel
bij St. Michielsgestel

■9

*

m

m.

m

M
X
t'J^

r-m-*

systematisch onderzoek

ta:-

naar de afvoerrelaties

r"

van een aantal kleppen
»

in het proefgebied

■i-.

Zuid-Oost Drenthe
m

■
.J

4:

m
m3
■mf.
i

rm
mi mm

m

m

. ...* ‘-i

regelstuwen ten behoeve

m

m

ontwerp van meet- en

Sts

m
Z- m

m

van het slootvegetatieproject in Wageningen

■ . -i

V-vormige lange overlaat

V-

m

(in geheven stand)
'**'*3V'

r-f.

4m

-'H

IJKING DOOR MODELONDERZOEK EN ONTWERP VAN MEETSTUWEN

S 170-IV

Ww

"i-js,

#r..

*’*■•’■'.!-'

'■

i>i >

»“'? if‘j'

'

)i '■“

^1

’ i

A

