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Beste, 
 
 
De enige echt betrouwbare manier voor het bepalen van mogelijke opstuwing is het meten 
van waterpeilen in gestuwde en ongestuwde toestand. Enkel op die manier is een perfecte 
vergelijking mogelijk. Een manier die dit benadert is een goede hydraulische modellering. Uit 
ons telefoongesprek en de opmerkingen in de mail veronderstel ik dat die modellering 
uitgevoerd is. De bijkomende peilmetingen die door jullie uitgevoerd werden de voorbije 
maand kunnen wel een validatie en eventuele verbetering van het model toelaten. Enkel op 
die basis: dwars- en lengteprofielen, inloophydrogrammen, hydraulische ruwheden, ... kan een 
goede motivatie voor al dan niet opstuwing gegeven worden. 
 
Een sterke vereenvoudiging van zo’n hydraulisch model bestaat erin de waterlijnen te tekenen 
tussen de meetpunten. Hierbij wordt er verondersteld dat er tussen de twee meetpunten een 
volkomen eenparige waterbeweging mogelijk is. Een verandering in waterhoogte in een 
afwaarts punt dient dan te resulteren in een gelijke verandering in waterhoogte in een 
opwaarts punt. Als de opwaartse verandering sterker is (bvb. grotere stijging) dan kan men 
veronderstellen dat er opstuwing optreedt. Vermits er hier twee zijlopen uitmonden tussen de 
loggers gaat de veronderstelling van eenparige beweging zeker niet op. Enkel bvb. tussen de 
twee meetpunten aan de stuwen kan zo’n vergelijking gemaakt worden (maar daar is deze 
irrelevant). De vorm van één enkel hydrogram kan nooit een basis zijn voor de bepaling van 
opstuwing. Het al dan niet plots of langzaam stijgen en dalen van een hydrogram kan zowel 
door opwaartse als door afwaartse randvoorwaarden beïnvloed worden. Bij een zelfde debiet 
zal opwaarts een opstuwing het hydrogram sneller stijgen dan afwaarts die opstuwing (cf. 
supra). Dit geldt ook voor opstuwing ten gevolge van obstakels die bij lagere peilen geen 
opstuwing veroorzaken.  
 
Een –nog veel minder gesofisticeerde- vuistregel zegt benaderend dat de invloed van de 
opstuwing reikt tot een afstand (in meter) van 2 maal de gestuwde waterhoogte min de 
waterhoogte van eenparige beweging (meter) gedeeld door de helling van de bodemlijn van 
de waterloop (meter per meter). Ik ken alleen de hoogte van de volledige stuw uit ons 
telefoongesprek. Een (maximale) stuwing van 1,2 meter (hierbij veronderstellend dat de 
hoogte zonder stuw (bij eenparige beweging) nul bedraagt) bij een helling van 1 
meter/kilometer resulteert dan in een afstand van 2,4 kilometer waarbinnen de stuwing 
voelbaar is. Vermits de landbouwgebieden op ongeveer 2,5 kilometer verwijderd liggen 
bevestigd ook deze regel dat de opstuwing ten gevolge van de stuw aan de meander, ter 
hoogte van de landbouwpercelen niet voelbaar is. 
 



Wat de invloed van de boomstammen betreft zou ik wel voorzichtig zijn met deze te 
minimaliseren zonder objectieve gegevens. Ook hier geldt dat de enige goede methode voor 
het bepalen van mogelijke invloed het vergelijken is van de situatie met en zonder 
boomstammen. De hydraulische ervaring leert dat dergelijke obstructies (sterk afgekalfde 
oevers, boomstronken, ...) zeker in de nabije omgeving ervan weldegelijk een groot effect 
kunnen hebben. Hoe groot dat effect is en hoever het reikt hangt echter af van de exacte 
positie en dimensionering. Je kan dan ook inzien dat het niet eenvoudig is om deze invloed te 
modelleren. Hoe breng je de ligging, vorm en afmetingen van zo’n bomen immers 
mathematisch in rekening zonder daarvoor elke individuele boomstronk te moeten opmeten ? 
 
De bepaling van de invloed van zo’n boomstammen is tot vandaag nog altijd een gis-werk, 
waar geen referentiecijfers voor voorhanden zijn. Gezien de diversiteit aan mogelijke 
interactie’s (grote bomen, struiken, volledig in het water, enkel bij hogere peilen, aantal 
bomen, ... ) en de moeilijkheden om deze interactie’s te modelleren zal dit in de toekomst zeer 
waarschijnlijk een moeilijke zaak blijven. De aanwezigheid van verschillende peilmeters én 
een hydraulisch model, dat de toestand modelleert zonder boomstammen kan, mits 
bijkomende debietsgegevens en een voldoende lange peilreeks, misschien wel mogelijkheden 
bieden om op basis van de huidige situatie in het “Groot Schietveld” een inschatting van de 
stijging ten gevolge van boomstammen te maken.  
 
Zeker valt aan te raden de peilmetingen verder te zetten zodat bij veranderende 
omstandigheden, bvb. het ruimen van de bomen of een nog natuurlijker inrichting van de 
beek, de effecten kunnen begroot en gedocumenteerd worden. Kwaliteitsvolle en betrouwbare 
data bieden hiervoor de enige objectieve achtergrond. 
 
Wij hopen hiermee een beeld geschetst te hebben van wat de mogelijkheden zijn om 
opstuwing in het “Groot Schietveld” te begroten. Als er nog bijkomende vragen zijn, aarzel 
niet van ons te contacteren. 
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