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In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KpNK) werken Deltares, MARIN,
Rijkswaterstaat en TNO samen aan de kennisontwikkeling om de vervangings- en
renovatieopgave bij natte kunstwerken (stuwen, sluizen, gemalen en stormvloedkeringen) efficiënt en kostenbesparend aan te pakken.

Voor het kennisprogramma wordt er jaarlijks een inhoudelijk Kennisplan inclusief
bijbehorend financieringsplan opgesteld. Andere partijen (zoals waterschappen
en marktpartijen) worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen.
Meer informatie over het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vindt op
www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl waar ook de onderzoeksresultaten ter
beschikking worden gesteld.
De samenwerking binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vormt de
uitwerking van de onderzoekslijn “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken”
binnen het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Dit kennisplatform brengt Nederlandse overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij
elkaar om samen te werken aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijnontwikkelingen op gebied van water- en klimaatvraagstukken.
Meer informatie staat op www.waterenklimaat.nl.

Voor vragen met betrekking tot het rapport kunt u terecht bij de auteurs:
Tom O‘Mahoney
- tom.omahoney@deltares.nl
Wim Kortlever
- wim.kortlever@rws.nl

Voor vragen over Kennisprogramma Natte Kunstwerken en Kennisplan 2017 kunt u terecht bij:
Maarten van der Vlist - maarten.vander.vlist@rws.nl
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Voorwoord
Sluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen zijn belangrijke assets van beheerders zoals
Rijkswaterstaat en de waterschappen. Een groot deel van deze natte kunstwerken bereikt komende
decennia het einde van de (technische) levensduur waarvoor het is ontworpen. Er dient zich dan ook
een aanzienlijke vervangings- en renovatieopgave van deze kunstwerken aan.
De laatste jaren wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om levensduur van kunstwerken te
verlengen, en om bij einde levensduur (noodzakelijke) ingrepen aan gebiedsontwikkelingen en/of
functionele/netwerk ontwikkelingen te koppelen. Rijkswaterstaat heeft daartoe als asset manager
een vernieuwde werkwijze voor het Vervanging en Renovatie (VenR) proces opgesteld, welke de basis
vormt voor de inrichting van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (zie Figuur 1).

Figuur 1. Vernieuwde RWS-werkwijze Vervanging en Renovatie.

In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt kennis ontwikkeld die bijdraagt aan de
verschillende stappen binnen deze vernieuwde VenR-werkwijze, met als focuspunten stap 1
(prognoserapport) en stap 2 (regio-analyse en -advies). Het prognoserapport richt zicht op de (einde)
technische levensduur, het regio-advies brengt met name de relatie object-netwerk-gebied in kaart.
Het onderzoek in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vindt plaats langs de onderstaande
3 onderzoekssporen en heeft tot doel om een effectieve en efficiënte aanpak van de vervanging- en
renovatie-opgave en nieuwbouw van natte kunstwerken mogelijk te maken:


bestaand object

-

inzicht in (einde) technische levensduur
levensduurverlenging



object-systeem

-

inzicht in (einde) functionele levensduur en
object-systeemrelaties



nieuw(e) object/objectonderdelen

-

toepassen innovaties
inspelen op toekomstige ontwikkelingen.
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Sinds enkele jaren is er het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Hieronder lopen
diverse onderzoekslijnen. Eén van de onderzoekslijnen is “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken”.
Voor het praktisch laten functioneren van deze onderzoekslijn is er een Samenwerkingsovereenkomst
Natte Kunstwerken en een Kennisprogramma Natte Kunstwerken opgesteld:




Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken. De partijen die momenteel binnen deze
overeenkomst samenwerken aan onderwerpen rondom de vervangings- en renovatieopgave
bij natte kunstwerken zijn Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO.
In het kader van de bovengenoemde Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken en
de 3 onderzoekssporen van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt er jaarlijks een
inhoudelijk Kennisplan inclusief bijbehorend financieringsplan opgesteld.

Naast de genoemde partijen zijn en worden andere partijen nadrukkelijk uitgenodigd om deel te
nemen aan de Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken en/of het Kennisplan. Inzet kan
zowel in kind en/of financieel zijn. In het Kennisplan 2017 is er binnen het kader van
Kennisprogramma Natte Kunstwerken samengewerkt met Lock2Twente en Acotec BV.
Resultaten uit het Kennisprogramma Natte Kunstwerken worden gedeeld met de gehele sector, onder
andere via de website www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl.
De hierop volgende samenvatting heeft betrekking op de MSc thesis “Vlot en veilig nivelleren Improving the ﬁlling jet schematisation through a lock door by taking into account the presence of a
ship” en de bijbehorende onderliggende eindpresentatie. Dit onderzoek is geleid door Deltares in het
kader van het Kennisplan 2017. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is
het originele Deltares rapport ten behoeve van het publiceren op de website alleen qua
persoonsgegevens, maar niet qua inhoud aangepast.
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Samenvatting

Vlot en veilig nivelleren – MSc onderzoek
naar modellering interactie vulstraal-schip
Aanleiding
Het passeren van een sluis moet vanuit economisch oogpunt zo snel mogelijk gebeuren. Hierbij moet echter
ook rekening gehouden worden met de veiligheidseisen die voor het nivelleren van toepassing zijn. In het
kader van de ‘optimalisatie van de operatie’ en ‘een vlotte en veilige navigatie’ wordt een sluis daarom
ontworpen op een zo klein mogelijke vertraging voor een schip, met inachtneming van de vastgestelde
veiligheidseisen. Dit kan gezien worden als de functionele staat van de sluis.
Voor het bepalen van de langskrachten op een schip in een sluis zijn verschillende methoden ontwikkeld,
variërend van zeer gedetailleerde numerieke stromingsberekeningen (computational fluid dynamics,
kortweg CFD) tot sterk geschematiseerde oplossingsmethoden. Omdat bij de sterk geschematiseerde
oplossingen de stroming niet volledig wordt opgelost, kan de berekening veel sneller uitgevoerd worden.
Lockfill is een voorbeeld van een softwaremodel dat is ontwikkeld om op deze manier de langskrachten op
een schip in een sluis te bepalen. Door de zeer korte rekentijd is Lockfill ideaal in de vroege ontwerpfase
van een sluisproject.
Deze studie is uitgevoerd in het kader van het verbreden van de toepasbaarheid en het verhogen van de
nauwkeurigheid van Lockfill. Het probleem dat hierbij centraal staat is dat de schematisatie van de stroming
in Lockfill geen rekening houdt met de aanwezigheid van een schip in de sluis. Hiermee wordt bedoeld dat
de straal die ontstaat door het nivelleerproces geschematiseerd wordt als een vrije straal zonder invloed
van de randen van de sluis en van het schip. In werkelijkheid zal de straal zich anders gaan gedragen door
de aanwezigheid van een schip in de sluis.

Onderzoeksvraag en -opzet (WAT)
Aangezien de invloed van een schip op het stromingsbeeld in de sluis centraal staat in dit onderzoek, maar
ook de positie van het schip van belang is voor de krachten op het schip, is de volgende onderzoeksvraag is
geformuleerd:
“In hoeverre beïnvloedt een schip in een sluis het stroombeeld voor het schip en hoe beïnvloedt de positie
van het schip de langskrachten op het schip?”
Het antwoord op deze vraag zal bestaan uit twee componenten die sterk met elkaar verbonden zijn.
Enerzijds de invloed van het schip op het stromingsbeeld, en anderzijds de invloed van het stromingsbeeld
op de langskrachten. De positie van het schip in de sluis heeft hier ook een sterke invloed op en is daarom
meegenomen in de onderzoeksvraag.
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Onderzoeksaanpak en -methode (HOE)
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is de volgende methodiek gevolgd:
1

Literatuuronderzoek betreffende vulstralen en de exacte modellering in Lockfill.

2

Een CFD-model ter voorbereiding van de schaalmodelproeven.

3

Schaalmodelproeven waarmee zowel de stroming in de sluis als de krachten op het schip in de sluis
worden vastgelegd.

4

Een analyse waarbij de resultaten van de schaalmodelproeven vergeleken worden met de resultaten
die Lockfill zou geven voor dezelfde situatie.

Onderzoeksresultaten en synthese
De MSc thesis “Improving the filling jet schematization through a lock door by taking into account the
presence of a ship” opgesteld door de heer O.D.M. van Loon van de faculteit Civiele Techniek van de
Technische Universiteit Delft kan via de volgende link naar de TU Delft repository worden ingezien.
De dataset met meetresultaten uit dit project is in zijn geheel gedeeld; geïnteresseerden kunnen deze
verkrijgen via Deltares of rechtstreeks downloaden via het 4TU Research Data repository, data.4tu.nl.
(direct adres: https://doi.org/10.4121/uuid:0aff8af7-9baa-40be-8f4f-45bed1b31062)

In deze samenvatting worden per onderzoeksvraag (zie aanpak) een aantal opmerkingen gemaakt:
Ad 1. Om een beter beeld te krijgen van het gedrag van een straal in de aanwezigheid van een schip is
bestaande literatuur geraadpleegd. De belangrijkste bevinding hieruit is dat het Coandă-effect het
aanliggen van de straal aan een wand beschrijft, en dat dit effect op het moment in de Lockfillbeschrijving ontbreekt. Deze rand kan zowel de bodem als het wateroppervlak zijn, dit hangt af van
de positie van de opening in de sluisdeur. Het Coandă-effect wordt veroorzaakt doordat de rand de
volledige vorming van één van de neren boven of onder de straal verhindert. Doordat de neer niet
volledig kan worden gevormd, ontstaat een onderdruk en dus een afwijking van de straal in die
richting.
De werking van Lockfill is uitvoerig geanalyseerd om zo een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijke
verbeteringen. Door deze analyse werd duidelijk dat de krachten die Lockfill berekent sterk
afhankelijk zijn van de impulsflux in de straal voor de boeg. Deze impulsflux wordt vastgesteld door
middel van een geschematiseerde straal. Deze straalschematisatie kan aangepast worden door de
hoek en spreiding van de straal te veranderen. Op deze manier kan het aanliggen van de straal
nagebootst worden, dit moet echter handmatig gebeuren op basis van een CFD studie of schaaltest.
Aangezien de beschikbare literatuur geen (volledig) antwoord kon geven op de manier waarop de
straal precies gaat aanliggen of beïnvloed wordt door een schip in de sluis, waren nieuwe
schaalmodelmetingen noodzakelijk.
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Ad 2. Een prototype voor de schaalmetingen is gedefinieerd op basis van typische dimensies van
Nederlandse sluizen. Er is ook een maatgevende positie van het schip gedefinieerd op basis van
Europese voorschriften. Deze maatgevende positie komt neer op een zo klein mogelijke kielspeling
en zo dicht mogelijk bij de sluisdeur. Ter voorbereiding voor de schaalproeven is een CFD-berekening
uitgevoerd voor deze situatie. De straal bleek sterk aan de bodem aan te liggen.
Ad. 3 Bij de schaalproeven worden stationaire situaties beschouwd, dit houdt in dat het schip vast staat en
dat er in de modelsluis een constant gemiddeld waterniveau wordt aangehouden. Verder is de
situatie zo veel mogelijk tweedimensionaal gehouden, dat wil zeggen dat het ontwerp geen variaties
kent in de breedte. Krachtmetingen zijn uitgevoerd voor verschillende posities van het schip in de
sluis. Variaties in kielspeling, afstand tussen de boeg van het schip en de sluisdeur en debiet door de
opening in de sluisdeur zijn meegenomen. Andere parameters zoals de boeghoek en locatie van de
opening in de sluisdeur zijn constant gehouden. PIV (particle image velocimetry) metingen zijn
uitgevoerd voor de boeg van het schip in maatgevende positie en voor dezelfde situatie zonder schip
in de goot. Op deze manier kan de invloed van het schip op het stromingsbeeld worden vastgesteld.
Het is vastgesteld met zowel de PIV-metingen als de CFD-berekeningen dat voor de gekozen
geometrie de straal sterk aan de bodem gaat aanliggen. Met behulp van de PIV-metingen kon
vervolgens bepaald worden dat de aanwezigheid van het schip het aanliggen van de straal
vermindert. De straal wordt als het ware omhoog getrokken door het schip en bevindt zich daardoor
meer in het midden van de waterkolom. De oorzaak hiervan is dat het schip de neervorming boven
de straal limiteert; met het Coandă-effect kan dit gedrag van de straal verklaard worden. De
gelimiteerde stroming in de bovenste neer zorgt namelijk plaatselijk voor een verlaging in druk en
dus neigt de straal meer naar boven.
Met behulp van de krachtmetingen kon vastgesteld worden hoe de positie van het schip de krachten
beïnvloedt. Een verhoging in kielspeling zorgt voor lagere krachten op het schip. Als het schip
dusdanig hoog geplaatst is dat de straal volledig onder het schip door kan zal de kracht nauwelijks
meer afnemen bij een nog hogere plaatsing van het schip. Voor een grotere afstand tussen de
sluisdeur en de boeg van het schip zal eerst de kracht afnemen door een verlaging van het effect van
de straal. Echter als het schip nog verder geplaatst wordt zal de kracht weer toenemen. Dit kan
verklaard worden doordat de spreiding van de straal de impuls in de stroming verlaagt en dus
resulteert in een verhoging van het waterniveau voor de boeg van het schip. Deze verhoging voor de
boeg doet de kracht op het schip meer toenemen dan dat de vermindering van straal impact de
kracht doet afnemen. Een afname in debiet door de sluisdeur resulteert in een verlaging van de
krachten op het schip. Dit verband is bijna lineair.
Ad 4. Lockfill kan de gemeten krachten accuraat voorspellen zolang de schematisatie van de straal correct
is. Dicht bij de sluisdeur wijkt de impulsflux voor de boeg bepaald met de Lockfill straalschematisatie
niet veel af van de realiteit. Echter als het schip verder van de deur wordt geplaatst wijken de Lockfillvoorspellingen sterk af van de metingen. Dit komt doordat het aanliggen van de straal aan de bodem
niet in Lockfill meegenomen wordt. Hierdoor wordt de impulsafname overschat en daardoor ook de
waterniveautoename. Dit resulteert in een overschatting van de krachten op het schip.
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Evaluatie en vooruitblik
De vraag is nu of het aanliggen van de straal aan een rand in de Lockfill-schematisatie opgenomen kan
worden. Dit voorkomt de tussenstap met CFD of een schaalproef om de hoek en spreiding van de straal
vast te stellen. Het aanliggen van de straal kan opgedeeld worden in twee fenomenen, ten eerste het
aanliggen aan de bodem of het wateroppervlak en ten tweede het aanliggen aan een schip in de sluis.
Variaties in de vorm van het schip zijn nog niet meegenomen in het onderzoek. In het bijzonder zal de
invloed van de vorm van de boeg op de straal erg interessant zijn. Daarnaast is ook de sluisdeur niet
veranderd tijdens de proeven. De locatie van de opening ten opzichte van het benedenstroomse waterpeil
beïnvloedt de manier van aanliggen van de straal. Het zal dus zeker nuttig zijn om dit mee te nemen in een
vervolgonderzoek.
Alleen de maatgevende positie van het schip is met PIV gemeten in dit onderzoek. Om meer duidelijkheid
te krijgen over het exacte gedrag van de straal verder weg van de deur zullen ook de situaties met het schip
verder van de deur met PIV gemeten moeten worden. Dit zal dan kunnen bevestigen of de straal inderdaad
blijft aanliggen aan de bodem of dat er iets anders de oorzaak is van de inaccurate voorspelling van Lockfill.
Tijdens de schaalproeven zijn variaties over de breedte van de kolk niet meegenomen. Aangezien de
opstelling hier speciaal voor ontworpen was en de gemeten variaties over de breedte ook daadwerkelijk
minimaal waren is deze tweedimensionale aanpak gedurende het hele project gehanteerd. Mocht het in
de toekomst gewenst zijn om een derde dimensie toe te voegen aan de schematisatie in Lockfill dan zal de
opstelling van de proef aangepast moeten worden.
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