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WOORD VOORAF 

 

Ik ben niet goed in kiezen. Kiezen wat ik wil studeren? Geen idee. Ik startte uiteindelijk met geografie 

en geomatica, ik wou graag iets met wetenschappen doen en geografie is een brede opleiding, waar 

veel verschillende aspecten aan bod komen. In de master koos ik uiteindelijk voor de fysische 

geografie. Ik heb goede keuzes gemaakt, want de vakken interesseerden me erg. Bij de 

masteropleiding hoort uiteindelijk ook het schrijven van een masterproef en moet je een onderwerp 

kiezen – weer kiezen – waar je meer dan een jaar toch wel intensief mee bezig wil zijn. Ik wou graag 

iets praktische doen, zelf iets opmeten en dat is ook wat me aansprak in dit onderwerp.  

Graag wil ik enkele mensen bedanken die me geholpen hebben bij het onderzoek en het schrijven van 

deze masterproef. Als eerste professor Jan Nyssen, die me als mijn promotor steeds goed heeft 

begeleid in de verschillende stappen die nodig zijn om tot het geheel te komen. Ook wil ik graag 

Simon De Boever en Thomas Piens bedanken, eigenaars van de prachtige Van Den Borresmolen, 

omdat ik daar al mijn opmetingen mocht doen. Simon De Boever wil ik ook nog bedanken voor het 

meedenken over de beste manier om alles op te meten, het geven van ideeën en te helpen bij een 

aantal van de opmetingen. Tot slot wil ik ook graag Yannic Ally bedanken, eigenaar van de 

molenvijver, die het geen enkel probleem vond dat ik elke keer in zijn tuin kwam kijken naar de vijver. 
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POPULARISERENDE TEKST 

 

Watermolens zijn eeuwenlang een belangrijke bron van energie geweest. Tegenwoordig wekken de 

nog werkende watermolens vaak groene stroom op. Aan de hand van de Van Den Borresmolen 

(Zottegem), een bovenslagmolen die bewaard is gebleven in zijn industrieel-archeologische 

landschappelijke context werd de efficiëntie en energieproductie onderzocht. Het rendement van de 

molen ligt tussen 62 - 69% en op een week tijd kan 62 – 282 kWh worden opgewekt, afhankelijk van 

hoeveel water beschikbaar is op dat moment. Dit betekent dat één tot vier huishoudens van energie 

kunnen worden voorzien. Indien de molen dagelijks draait zou het vergroten van de molenvijver voor 

meer wateropslag maximum 4% meer energie opleveren. Door het aanleggen van een nevengeul 

voor vismigratie zou echter tot 43% minder energie kunnen opgewekt worden op weekbasis. Indien er 

ooit een nevengeul komt zal dit dus grote gevolgen hebben op de energieproductie van de molen. 

 

SAMENVATTING 

 

In deze studie werd door het opstellen van een waterbalans onderzocht hoe het hydrologisch systeem 

van bovenslagmolens op rivieren met een klein onregelmatig debiet functioneert. Dit onderzoek 

gebeurde aan de hand van de Van Den Borresmolen te Strijpen (Zottegem), een nog werkende 

bovenslagmolen die te vinden is in zijn oorspronkelijke landschappelijke context. Alle termen van de 

waterbalans werden opgemeten of geschat, waardoor de fout op de berekende waterbalans een 

indicatie geeft van de correctheid van de metingen. Aan de hand van de berekende waterbalans werd 

de optimale werking van de molen onderzocht. Het inkomend debiet, het uitgaand debiet en de 

verandering in wateropslag in de vijver en leigracht zijn de meest bepalende factoren van het 

hydrologisch systeem. De neerslag, de evaporatie en de grondwaterstroming hebben slechts een 

kleine invloed. Het gemiddelde inkomend debiet per maand varieerde van 0,01 – 0;12 m³ s-1. Het 

debiet waarmee het rad draaide was 0,08 – 0,15 m³ s-1. De huidige opslagcapaciteit van de vijver en 

leigracht is 2962 m³, waarvan 75 m³ dead storage. De fout op de waterbalans was op dagen met een 

gemiddeld inkomend debiet van meer dan 0,03 m³ s-1 slechts 1% tot 12% van het inkomende volume, 

uitgezonderd twee dagen met veel neerslag waar de fout 19% en 32% bedroeg. Bij een lager 

gemiddeld inkomend debiet liep de fout echter op tot 50% en zelfs meer dan 100% van het inkomend 

volume. Er wordt verondersteld dat er een fout is op de opmetingen van de lage debieten. Het 

maximum gemeten rendement van de molen bedroeg 75%. Het rendement gemiddeld over een dag 

lag tussen 62% en 69%. Het vermogen nam toe met het debiet en varieerde van 1,3 kW tot 3,8 kW. 

Op een week tijd kan maximum 282 kWh worden opgewekt. Het vergroten van de opslagcapaciteit 

door minimaal of zelfs maximaal baggeren geeft maximum 4% winst bij een dagelijks gebruik van de 

molen. Indien er een nevengeul voor vismigratie zou worden aangelegd aan de Van Den Borresmolen 

zal de molen in maart-juli tot 43% minder elektriciteit kunnen opwekken, in augustus-februari zal tot 

16% minder elektriciteit kunnen worden opgewekt Uit het onderzoek blijkt dat het hydrologisch 
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systeem van de Van Den Borresmolen erg goed is afgestemd op een dagelijks gebruik van de molen 

en dat het bovenslagrad op een efficiënte manier de energie van het water weet om te zetten in 

elektrische energie.  

 

ABSTRACT 

 

In this research the water balance equation was used to study the hydrological system of an overshot 

waterwheel on rivers with a low irregular flowrate. The Van Den Borresmolen (Strijpen, East Flanders) 

which can be found in its original landscape context and has a still working overshot wheel was used 

to carry out this study. Because every variable of the water balance equation was calculated or 

estimated the error term gives an idea of the accuracy of the measurements. The water balance was 

then used to find the optimal working of the Van Den Borresmolen. The incoming flowrate, the 

outgoing flowrate and the change in water storage were the most important factors for this hydrological 

system. The precipitation, the evaporation and the groundwater flow where less important. The 

average incoming flowrate per month varied from 0.01 m³ s-1 to 0.12 m³ s-1. The wheel needed a 

flowrate of 0.8 – 0.15 m³ s-1. The current storage capacity of the stream and the millpond is 2962 m³, 

but 75 m³ is dead storage. When the average incoming flowrate was greater than 0,03 m³ s-1 the error 

of the water balance equation was only 1% - 12% of the incoming flowrate, except for two days with a 

lot of rain. On these days there was an error of 19% and 32% of the incoming volume. When the 

average incoming flowrate was less than 0.03 m³ s-1 the error became very large, 50% and sometimes 

even more than 100% of the incoming volume. The large error is thought to be the result of an error on 

the calculation of low flow rates. The average efficiency of the wheel, calculated over one day, is 62% 

to 69%. The highest efficiency for a short time interval was 75%. The output power depended on the 

flowrate and varied from 1.3 – 3.8 kW. The maximum energy that can be produced in one week is 282 

kWh. Increasing the storage volume by dredging the millpond and stream will have only little effect. 

The maximum profit when the wheel is used daily will be 4%. The construction of a fishway will have a 

strong negative impact on the power production. From March until June there would be a maximum 

weekly loss of 43% of the energy production and from August until February, the maximum weekly 

loss would be 16% of the energy production. This study showed that the hydrological system of the 

Van Den Borresmolen is well suited to the daily use of the watermill and that the overshot waterwheel 

can convert the energy of the water in an efficient way to electricity. 
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1. INLEIDING 

 

Watermolens waren lange tijd een belangrijke bron van energie. Ze kwamen vroeger dan ook 

veelvuldig en in verschillende types voor. Onderslagmolens gebruikten voornamelijk de kinetische 

energie van het water om het rad te laten draaien. Midden- en bovenslagmolens gebruikten vooral de 

potentiele energie en werkten hierdoor efficiënter. In deze studie werd de werking van de 

bovenslagwatermolen onderzocht. Bij bovenslagwatermolens werd bij kleine waterlopen vaak een 

molenvijver aangelegd om tijdelijk een groter debiet te kunnen afnemen. Er werd een sluis op de rivier 

geplaatst om dit debiet te regelen. Op die manier ontstond een eigen hydrologisch systeem met 

tijdelijke wateropslag. Om de molen optimaal te laten werken was het belangrijk dat de verschillende 

factoren in dit systeem goed op elkaar werden afgestemd. Zo werkt het molenrad optimaal bij een 

bepaald debiet en wordt dit debiet verkregen door een combinatie van het instromend debiet van de 

rivier en het opgeslagen water van de vijver. Er zijn slechts weinig studies die het hele hydrologische 

systeem bij watermolens onderzoeken. Er zijn meerder studies die de efficiëntie van de verschillende 

types molens nagaan (Müller & Kauppert 2004; Tevata & Inprasit 2011), maar hier wordt zelden het 

hele hydrologische systeem bij betrokken, zoals de opslagcapaciteit van de leigracht en molenvijver. 

Deze studie tracht te onderzoeken hoe het hydrologisch systeem van bovenslagmolens op rivieren 

met een klein onregelmatig debiet functioneert. Hoe werkt het systeem, welke factoren zijn van belang 

en wat is de waterbalans van dit systeem? Wanneer werkt de molen het efficiëntst en hoeveel energie 

kan er opgewekt worden? Bijkomende vragen zijn de te verwachten effecten van het veranderen van 

de opslagcapaciteit en het inkomend debiet. Dit onderzoek gebeurde aan de hand van een 

typevoorbeeld, de Van Den Borresmolen te Strijpen (Zottegem, Oost-Vlaanderen). 

 

Als eerste wordt een korte inleiding gegeven tot de werking van de waterbalans en de verschillende 

types watermolens. Daarna volgt de situering van het studiegebied en wordt uitgelegd hoe de data 

verzameld en gebruikt werd voor het opstellen van de waterbalans. Na de uitleg over de gebruikte 

methodes volgen de resultaten van het onderzoek. In de discussie worden de resultaten verder 

besproken en vergeleken met andere studies. Tot slot volgt een conclusie over het onderzoek. 

 

1.1 De waterbalans 

 

De waterbalans is een mathematische weergave van de hydrologische cyclus. Voor een bepaalde 

ruimtelijke en temporele schaal worden de hydrologische processen gekwantificeerd. De waterbalans 

werkt volgens het behoud van massa. Dit betekent dat er op globale schaal geen water verloren kan 

gaan en er een gesloten systeem is. Wel kan het water van fase en locatie veranderen. Op elk kleiner 

schaalniveau is er sprake van een open systeem en is een netto toename of afname van water 

mogelijk (Sokolov & Chapman, 1974; Davie, 2008). Wegens het behoud van massa is de verandering 

in wateropslag over een bepaalde periode steeds gelijk aan het verschil tussen de hoeveelheid 

inkomend water en de hoeveelheid uitgaand water. Het inkomend debiet kan neerslag zijn of boven- 

of ondergronds afstromend water dat het studiegebied binnen stroomt. Het uitgaand debiet wordt 
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bepaald door evapotranspiratie en boven- of ondergronds afstromend water dat het studiegebied uit 

stroomt (Sokolov & Chapman, 1974; Davie, 2008). De vergelijking van de waterbalans kan worden 

weergegeven als: 

 

𝑃 − 𝐸𝑇 −  𝑄 − ∆𝑠 = 0                (1) 

 

Met P de neerslag, ET de evapotranspiratie, Q het afstromend water en Δs de verandering in 

wateropslag (bijlage 6 bevat een lijst met de gebruikte afkortingen). ΔS is in dit geval positief wanneer 

er meer opgeslagen water is dan bij het referentiemoment en negatief wanneer er minder opgeslagen 

water is (Davie, 2008). Naargelang de situatie kunnen de termen opgesplitst worden, of eventueel 

worden weggelaten. Zo kan het afstromend water worden onderverdeeld in bovengronds stromend 

water en ondergronds stromend water en in inkomend en uitgaand debiet. Ook kunnen er meerdere 

plaatsen met opslag van water zijn, of meerdere kanalen met in- of uitstromend water. De precieze 

invulling van de termen hangt af van de situatie, maar fundamenteel gaat het steeds om hetzelfde 

(Sokolov & Chapman, 1974; Davie, 2008). 

 

1.2 Types watermolens 

 

Watermolens bestaan al sinds de oudheid en werden tot in de twintigste eeuw nog veelvuldig gebruikt. 

In de jaren ’40 en ’50 van de twintigste eeuw verdwenen ze echter massaal in Europa (Müller & 

Kauppert, 2004). De oorsprong van de watermolen is onduidelijk, maar er zijn zowel Griekse, 

Romeinse als Chinese beschrijvingen gevonden van een waterrad. De eerste waterraderen waren 

horizontaal, aangezien de beweging van het rad zo veel eenvoudiger over te brengen was. Ze 

kwamen vooral voor in het Mediterrane gebied (Denny, 2004; Pujol & Montoro, 2010). Men vermoedt 

dat het verticale waterrad zijn oorsprong vindt bij de Romeinen. Het gebruik van het waterrad raakte 

snel wijd verspreid. Dit verticale rad was veel efficiënter dan het horizontale rad, dat slechts een 

efficiëntie van maximaal 50% kende (Denny, 2004; Müller & Kauppert, 2004). Er zijn verschillende 

types verticale waterraderen te onderscheiden. Afhankelijk van waar het water het rad raakt spreekt 

men van een onderslag-, middenslag- of bovenslagwatermolen.  

 

Bij een onderslagmolen stroomt het water onderaan het rad tegen de schoepen (figuur 1a). Het is de 

kinetische energie van het water die het rad in beweging zet. Dit type werd vooral gebruikt bij een klein 

verval en een groot debiet, 0,5- 0,95 m³ s-1 per meter breedte (Müller & Kauppert, 2004). Tot begin 

negentiende eeuw kende dit rad slechts een efficiëntie van 20-30%. In 1820 echter stelde Poncelet, 

een Franse ingenieur, dat de potentiele energie van traag bewegende watermassa’s in kleine rivieren 

groter was dan de kinetische energie. Hij ontwikkelde een onderslagwaterrad dat enkel de potentiele 

energie van het water gebruikte en verkreeg hiermee een efficiëntie van 70-76% (Müller & Kauppert, 

2004; Tevata & Inprasit, 2011).  
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Bij het middenslagwaterrad stroomt het water in het rad ongeveer ter hoogte van de as (figuur 1b). Dit 

type rad heeft geen schoepen maar cellen waar het water in kan stromen. Het is voornamelijk de 

zwaartekracht die er voor zorgt dat het rad beweegt. Middenslagmolens worden gebruikt bij een verval 

van 0,5-4 m en een debiet variërend tussen 0,35- 0,65 m³ s-1 per meter breedte (Müller & Kauppert, 

2004). Middenslagraderen kunnen een efficiëntie bereiken van 70-80% (Müller & Kauppert, 2004; 

Tevata & Inprasit, 2011).  

 

Het derde type is het bovenslagrad (figuur 1c). Hierbij wordt het water tot boven het rad geleid en 

stroomt het dus van bovenaf het rad in. Het water kan vrij over het rad stromen en dus een wisselend 

debiet hebben, of via een sluis zodat er een constant debiet is. Ook dit type rad werkt met cellen, die 

met water gevuld worden en vervolgens door de zwaartekracht naar beneden bewegen. Het is ook 

hier voornamelijk de potentiele energie van het water die wordt gebruikt. Een bovenslagwaterrad 

wordt gebruikt bij kleine debieten, 0,1- 0,2 m³ s-1 per meter breedte en een groot verval, 2,5-10 m 

(Müller & Kauppert, 2004). Opdat het debiet niet te klein zou worden, bijvoorbeeld in droge periodes, 

werd bij dit types molens vaak een molenvijver aangelegd. Indien het rad juist ontworpen is in functie 

van het plaatselijke verval en debiet kan dit type een efficiëntie bereiken van 75-85% (Müller & 

Kauppert, 2004; Tevata & Inprasit, 2011).  

 

 

Figuur 1: a) onderslagmolen, b) middenslagmolen, c) bovenslagmolen (bron naar Müller & 

Kauppert, 2004; eigen verwerking) 

 

 

1.3 Waterbalans voor een bovenslagmolen 

 

Zoals vermeld komen bovenslagmolens voornamelijk voor op rivieren met een klein debiet en wordt er 

om voldoende debiet voor de molen te garanderen vaak gebruik gemaakt van een molenvijver voor de 

tijdelijke opslag van water. Door het afdammen van de rivier ontstaat een molenvijver, eventueel via 

een afgeleide gracht, en kan men het debiet dat over het rad gaat beter reguleren (Podgórski, 2004). 

Er kan een noodoverloop aanwezig zijn om bij extreem grote debieten schade aan het rad te 

vermijden. De vergelijking van de waterbalans ziet er dan als volgt uit (2). 

 

𝑃 + 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑢𝑖𝑡 − 𝐸 − 𝑄𝑔 − 𝑄𝑛𝑜𝑜𝑑 − ∆𝑠 = 0            (2) 
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Met P de neerslag die rechtstreeks op het oppervlak van de molenvijver en leigracht valt, Qin het 

inkomend debiet van de rivier, Quit het uitstromend debiet, E de evaporatie vanaf het wateroppervlak, 

Qg de stroming van het grondwater en Δs de verandering in wateropslag. 
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2. DATA, METHODEN EN STUDIEGEBIED 

 

2.1 Studiegebied 

 

De Van Den Borresmolen is een bovenslagmolen gelegen op de Traveinsbeek in Strijpen, een 

deelgemeente van Zottegem (Oost-Vlaanderen). De Traveinsbeek is een geklasseerde waterloop van 

tweede categorie. De beek heeft een klein debiet, variërend tussen een maandelijks gemiddelde van 

ongeveer 0,01 m³ s-1 in de drogere zomermaanden tot ongeveer 0,11 m³ s-1 in natte wintermaanden,. 

De Traveinsbeek is 6551 m lang en mondt uit in de Zwalm. Het bekken van de Traveinsbeek is 10,2 

km². Tot aan de Van Den Borresmolen is het bekken 7,7 km², en de beek Traveinsbeek 4413 m (VHA-

waterlopen & -zones, VMM; Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 25 m, Agentschap 

Informatie Vlaanderen). Indien echter alle zijstromen van de Traveinsbeek worden meegeteld is er 

stroomopwaarts van de molen nog 9,95 km waterloop te vinden (Raeymaekers et al., 2009). In het 

Zwalmbekken kwamen veel watermolens voor, voornamelijk bovenslagmolens, maar ook enkele 

onderslagmolens (http://www.molenechos.org/, 10/05/2017). In de 18de eeuw bevonden zich zeker 

negentien werkende watermolens in het bekken (D’Haese, 2015). Op de plaats waar de Van Den 

Borresmolen zich nu bevindt was reeds in de 12de eeuw een molen aanwezig. Hij werd echter 

verschillende keren afgebroken, heropgebouwd en gerenoveerd (http://www.molenechos.org/, 

14/05/2017).  

 

 

Figuur 2: Situering studiegebied  



 

6 
 

 

Figuur 3: Het molenrad, de sluizen en de leigracht van de Van Den Borresmolen 

 

In het Zwalmbekken zorgt een afwisseling van tertiaire klei- en zandlagen plaatselijk voor 

stuwwatertafels en bronniveaus (D’Haese, 2015). Ter hoogte van de Van Den Borresmolen bevindt 

zich het lid van Aalbeke (formatie van Kortrijk), dat bestaat uit zware klei (figuur 4). 

 

 

Figuur 4: Situering op de tertiair geologische kaart 
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De Van Den Borresmolen heeft een bovenslagrad met een diameter van 3,8 m (figuur 3). Om het 

verval van vier meter te bekomen (Δz) werd de beek uit de thalweg geleid en horizontaal langs de 

onderzijde van de helling geleid (De Boever, persoonlijke mededeling 16 maart 2017). De beek 

bevindt zich ter hoogte van de dam ongeveer 3,4 meter hoger dan haar oorspronkelijke loop in de 

thalweg. In een deel van de thalweg bevindt zich nu een gracht die uiteindelijk in de beek uitkomt 

(figuur 5). Er is een molenvijver, die via één gracht verbonden is met de beek. In deze gracht bevindt 

zich een sluis (figuur 6, sluis 1). Meer naar de molen toe bevindt zich de leigracht, een verbreding van 

de beek waar ook wateropslag mogelijk is. De leigracht eindigt bij een dam met twee sluizen (figuur 6, 

sluis 2 en 3, figuur 3). Sluis 2 bestaat uit verschillende planken op elkaar. Het niveau van deze sluis 

wordt geregeld door planken bij te plaatsen of weg te halen. Wanneer het rad stil ligt en de 

molenvijver of leigracht niet worden bijgevuld stroomt het water langs hier weg.  

 

 

Figuur 5: Hoogteligging site en situering van molenvijver, noodoverlopen en meetpunten 

 

Figuur 6: Schema van het hydrologisch systeem bij de Van Den Borresmolen (verticale coupe, 

niet op schaal)  
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Bij een noodsituatie met een extreem groot debiet worden alle planken van de sluis verwijderd om 

schade aan het molenrad te voorkomen. Wanneer het rad draait stroomt het water langs sluis 3. Deze 

bestaat uit één stuk en wordt opgetild zodat het water er onderdoor naar sluis 4 stroomt. Sluis 4 heeft 

op dit moment zijn functie verloren, maar regelde het debiet voordat sluis 3 werd toegevoegd. Het 

toevoegen van sluis 3 was nodig omdat het water met een te grote snelheid over het rad spoot en 

verloren ging (De Boever, persoonlijke mededeling 16 maart 2017). Zoals vermeld is voornamelijk de 

potentiële energie van belang bij bovenslagmolens en niet de kinetische energie. De noodoverloop 

bestaat eigenlijk uit een drietal plaatsen waar de oever verlaagd is en vanwaar het water indien het 

erg hoog staat naar de oorspronkelijke thalweg loopt (figuur 5 en 6). 

 

2.2 Dataverzameling 

 

De waterbalans voor watermolens zoals voorgesteld in (2) werd aangepast naar de situatie van de 

Van Den Borresmolen. De term Δs werd opgedeeld in twee, enerzijds is er de leigracht, anderzijds de 

vijver die door het sluiten van sluis 1 van de rest van het systeem kan worden afgesloten (figuur 6).  

 

𝑃 + 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑢𝑖𝑡 − 𝐸 − 𝑄𝑔 − 𝑄𝑛𝑜𝑜𝑑 − ∆𝑠1 − ∆𝑠2 = 0            (3) 

 

 

2.2.1 De neerslag 

 

De neerslag werd gemeten met een regenmeter die nabij de molen werd geïnstalleerd. De regenmeter 

werd op een stevige paal geplaatst op een hoogte van 1,15 m zo ver mogelijk verwijderd van 

bebouwing of grote bomen. Er werd gewerkt met een aerodynamische regenmeter met een 

kantelbakje. Per 0,2 mm neerslag slaat het kantelbakje om en wordt één puls doorgegeven naar de 

datalogger (https://www.eijkelkamp.com/, 03/04/2018). De datalogger die gebruikt werd was een GP1 

Data Logger met een pulsteller. Het meetinterval werd ingesteld op 30 seconden. Om het 

toegevoegde volume water te kennen werd vermenigvuldigd met de totale oppervlakte van de vijver 

en de leigracht samen. De data werd uitgelezen met het programma DeltaLINK. 

 

2.2.2 Het inkomend debiet  

 

Het inkomend debiet, Qin, werd ongeveer 500 m stroomopwaarts van de molen gemeten aan een 

brugje (figuur 5 en 6, M1). Het water stroomt hier door een betonnen constructie, waardoor de wanden 

en de bodem van de beek recht zijn. Aan de stroomafwaartse kant van deze constructie werd een 

houten plaat geïnstalleerd die volledig aansloot op de rechte wanden en de bodem. Uit deze plaat 

werd op een hoogte van 20 centimeter een V-vorm gezaagd met een hoek van 90°. Het water stuwt 

op achter deze plaat en stroomt dan door de uitgesneden V verder stroomafwaarts (figuur 8, M1). Op 

deze manier werd een V-vormige scherpe overlaat gevormd. Door gebruik te maken van vergelijking 

(4) kan het debiet bepaald worden wanneer de hoogte waarmee het water over de V-vormige scherpe 
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overlaat stroomt gekend is (Bos, 1976; Davie, 2008). Bij hevige neerslag werd het debiet echter zo 

groot dat het water hoger dan de V kwam (figuur 7). In dat geval wordt het debiet gegeven door (6) 

(Bos, 1976; Aydin et al., 2011) 

 

 

 

Figuur 7: V-vormige overlaat (Bron naar: Bos, 1976, eigen verwerking) 

 

𝐴𝑙𝑠 ℎ2 ≤ ℎ1   

𝑄 =
8

15
 𝐶𝑑  ℎ2

2,5
√2𝑔 tan

𝜃

2
                 (4) 

𝑚𝑒𝑡 𝜃 = 90° 𝑖𝑠 𝐶𝑑 = 0,578           

 

Vergelijking (4) kan vereenvoudigd worden tot (5) (Bos, 1976; Davie, 2008). 

 

𝑄 = 1,366 ℎ2
2,5

                (5) 

 

Met Q het debiet (m3 s-1), Cd de karakteristieke afvoercoëfficiënt, h1 de hoogte van de V-vorm (m) (zie 

figuur 7), h2 de hoogte van het water boven de overlaat (m), g=9,81 m s-2 de zwaartekrachtversnelling 

en θ de hoek van de V-vormige overlaat. 

 

𝐴𝑙𝑠 ℎ2 > ℎ1  

𝑄 =
8

15
 𝐶𝑑  (ℎ2

2,5 − (ℎ2 − ℎ1)2,5)√2𝑔 tan
𝜃

2
            (6) 

𝐶𝑑 =  0,611 + 0,075
ℎ

𝑝
               (7) 

 

Met Q het debiet (m3 s-1), Cd de karakteristieke afvoercoëfficiënt voor een rechthoekige scherpe 

overlaat (Bos, 1976; Aydin et al., 2011), h1 de hoogte van de V-vorm (m), h2 de hoogte van het water 

boven de overlaat (m) (zie figuur 7), g=9,81 m s-2 de zwaartekrachtversnelling, θ de hoek van de V-

vormige overlaat en p de hoogte waarop de V-vorm eindigt en de rechte wanden beginnen, gemeten 

vanaf de bodem van de beek (m). De vergelijking voor Cd verandert afhankelijk van de verhouding van 



 

10 
 

de breedte van de overlaat ten opzichte van de totale breedte van de beek (Bos, 1976). In dit geval is 

de verhouding gelijk aan één, beide zijn even breed, en wordt Cd gegeven door (7).  

 

De hoogte van het water werd gemeten met een waterstanddatalogger van het type Mini-Diver. Dit is 

een datalogger die de druk meet. In dit geval gaat het om de druk die de waterkolom boven de 

datalogger uitoefent plus de atmosferische druk. Om de hoogte van het water boven de datalogger te 

kennen werd een compensatie uitgevoerd voor de atmosferische druk (Van Essen Instruments, 2016). 

De atmosferische druk werd ter plaatse gemeten met een andere datalogger, namelijk een Baro-Diver. 

Het uitlezen van de gegevens van de waterstanddataloggers en het compenseren voor de luchtdruk 

gebeurde met het programma Diver-Office 2017. Het meetinterval van de waterstanddatalogger was 

één minuut, dat van de datalogger die de luchtdruk opnam 30 minuten. De waterstanddatalogger werd 

geïnstalleerd in een pvc buis en zo opgehangen dat de positie van de drukmeter overeenkwam met 

het laagste punt van de V. Bij het uitlezen van de waterstanddatalogger werd de hoogte ook steeds 

manueel afgelezen op een meetlat. Deze gegevens werden gebruikt om de metingen van de 

datalogger te corrigeren. Om te voorkomen dat takken en bladeren in of voor de V-vormige overlaat 

bleven hangen en zo het waterniveau beïnvloeden, werd stroomopwaarts aan de andere kant van het 

brugje een raster geplaatst (zie figuur 8). 

 

2.2.3 Het uitgaand debiet  

 

2.2.3.1 Snelheid-oppervlakte methode 

 

Het uitgaand debiet, Quit, werd gemeten aan M3 (figuur 5 en 6). Quit is gelijk aan Quit1 wanneer de 

molen niet draait en aan Quit2 wanneer de molen wel draait. Aan M3 stroomt het water onder de weg 

door een min of meer rechthoekige constructie. Hier werd het debiet bepaald door de stroomsnelheid 

van het water te bepalen en dit te vermenigvuldigen met de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van 

de beek (8) (Woo & Waddington, 1990; Davie, 2008).  

 

𝑄 = 𝑣 𝐴                (8) 

 

Met Qin het inkomend debiet (m3 s-1), v de stroomsnelheid (m s-1) en A de oppervlakte van de 

dwarsdoorsnede (m²).  

 

Ook hier werd de hoogte van het water gemeten door een waterstanddatalogger (type Mini-Diver). 

Deze werd geïnstalleerd in een pvc buis aan het einde van de tunnel onder de weg (figuur 6 M3, 

figuur 8). De waterstanddatalogger werd zo in de buis opgehangen dan de druksensor gelijk hing met 

de bodem. Vervolgens werden twee curves opgesteld, één die de oppervlakte van de 

dwarsdoorsnede geeft voor elke hoogte en één die de stroomsnelheid geeft voor elke hoogte. Om de 

curve op te stellen die de oppervlakte geeft voor elke hoogte werd de breedte van de tunnel onder de 

weg opgemeten. Dit gebeurde om de tien centimeter in de hoogte en op verschillende plaatsen in de 



 

11 
 

lengte omdat de wanden van de tunnel niet overal mooi verticaal waren. Uiteindelijk werd per tien 

centimeter hoogte de gemiddelde breedte bepaald. De bodem van de beek was niet volledig 

horizontaal en werd daarom ook opgemeten. Dit gebeurde op de plaats waar de meting van de 

waterstand plaatsvond. Met deze gegevens kon de dwarsdoorsnede nauwkeurig bepaald worden voor 

elke tien centimeter hoogte. Om voor elke hoogte de oppervlakte van de dwarsdoorsnede te kennen 

werd door de berekende punten een curve getrokken. De vergelijking van deze curve geeft voor elke 

hoogte de oppervlakte weer. 

 

De stroomsnelheid werd bepaald door de tijd te meten dat een drijvend voorwerp nodig heeft om de 

afstand onder de weg af te leggen (Davie, 2008; Woo & Waddington, 1990). Dit werd gedaan bij 

verschillende hoogtes van het water, en dus verschillende debieten. Voor elke hoogte werden drie 

metingen gedaan en hier werd het gemiddelde van genomen. Door deze gemiddeldes werd een curve 

getrokken die voor elke hoogte de stroomsnelheid weergeeft. Aangezien de stroomsnelheid gemeten 

werd aan het oppervlak van het water, moet men om de gemiddelde stroomsnelheid te kennen de 

berekende stroomsnelheid vermenigvuldigen met 0,8 (Davie, 2008). 

 

2.2.3.2 Rechthoekige overlaat 

 

Omdat er een vermoeden was dat de bekomen uitgaande debieten niet helemaal correct waren, werd 

het uitgaand debiet éénmalig met een andere methode gemeten. Er werd een rechthoekige scherpe 

overlaat gecreëerd aan sluis 2. Indien het rad niet draait stroomt het water over de planken in sluis 2 

verder naar M3. In het midden van sluis 2 bevindt zich een ijzeren stang ter versteviging. Deze stang 

zorgt voor storing op het uitgaand debiet. Daarom werd de bovenste plank in sluis 2 vervangen door 

een speciale plank die aan één kant dieper is uitgesneden. Zo werd een rechthoekige overlaat 

gemaakt die smaller is dan sluis 2 en waarbij geen storing is van de ijzeren stang. Op de onderste 

rand van de rechthoekige overloop werd een aluminium randje van twee millimeter bevestigd zodat 

een scherpe overlaat ontstond. Het debiet dat over de rechthoekige scherpe overlaat stroomt kan 

bepaald worden met (9) (Bos, 1976; Swamee, 1989; Aydin et al., 2011).  

 

𝑄 =
2

3
 𝐶𝑑  𝑏 ℎ1,5 √2𝑔            (9) 

𝐶𝑑 = 0,589 − 0,0018
ℎ

𝑝
             (7) 

 

Met Q het debiet (m3 s-1), Cd de karakteristieke afvoercoëfficiënt, b de lengte van de overlaat (m), h de 

hoogte van het water boven de overlaat (m), g=9,81 m s-2 en p de hoogte van vanaf de bodem tot de 

onderkant van de overlaat (m). De vergelijking voor de karakteristieke afvoercoëfficiënt is hier 

verschillend van de eerder gebruikte vergelijking voor Cd bij een rechthoekige overlaat omdat de 

verhouding van de breedte van overlaat ten opzichte van de beek hier niet gelijk is aan één, maar aan 

0,2. 
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De hoogte van het water werd gemeten door een waterstanddatalogger die werd geïnstalleerd in de 

leigracht (figuur 6 M2, figuur 8). Ook deze werd in een pvc buis opgehangen, gelijk met de bodem. Op 

het moment dat de speciale plank in sluis 2 geïnstalleerd werd, steeg het water in de leigracht eerst tot 

het de hoogte van de rechthoekige scherpe overlaat bereikte. Daarna stroomde het over de overlaat, 

eerst met een klein debiet, maar uiteindelijk steeg het debiet tot het inkomende debiet gelijk was aan 

het uitgaande debiet. Er werd dus artificieel een klein debiet gecreëerd om ook hiervoor metingen te 

hebben met de rechthoekige scherpe overlaat. Op hetzelfde moment werd het debiet gemeten aan 

M3 met de snelheid-oppervlakte methode. Het debiet gemeten met de scherpe rechthoekige overlaat 

werd vergeleken met het debiet gemeten volgens de snelheid-oppervlakte methode. 

 

 

Figuur 8: De drie meetpunten met een waterstanddatalogger 

 

2.2.4 Vergelijking inkomend en uitgaand debiet 

 

Wanneer het volume in de vijver en leigracht niet verandert, is het inkomend debiet gelijk aan het 

uitgaand debiet. Dit geeft de mogelijkheid om het berekende inkomend debiet met het berekende 

uitgaand debiet te vergelijken. Indien de opmetingen juist zijn zou dit overeen moeten komen. Er 

werden blokken van een uur geselecteerd uit de metingen aan M1, M2 en M3, waarbij de maximale 

schommeling van de hoogte aan M2 steeds minder bedroeg dan acht millimeter en het verschil tussen 

de eerste en laatste meting minder dan vier millimeter. Door het toepassen van deze voorwaarden 

werd nagegaan of er geen verandering was in wateropslag (Δs). Vervolgens werden het inkomend en 

uitgaand debiet vergeleken zowel per minuut als gemiddeld per uur.  

 

2.2.5 De evaporatie 

 

De evaporatie (E) vanaf de molenvijver en de leigracht werd geschat aan de hand van de vergelijking 

van Thornthwaite. Deze vergelijking geeft de potentiële evaporatie per maand en wordt berekend op 

basis van de gemiddelde maandelijkse temperatuur en de breedtegraad (Davie, 2008). Om de 
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evaporatie vanaf open water te berekenen zijn gegevens nodig die in het kader van dit onderzoek niet 

werden opgemeten. De potentiële evaporatie geeft echter een voldoende goede inschatting van de 

evaporatie van open water. Rosenberry et al. (2007) vonden dat de evaporatie vanaf een klein meer 

berekend volgens Thornthwaite slechts 1 mm dag-1 afweek van de gemeten open water evaporatie 

volgens de Bowen Ratio methode (Rosenberry et al., 2007). De berekening van de potentiële 

evaporatie volgens Thornthwaite ziet er als volgt uit: 

 

𝑃𝐸 = 16𝑏 (
10 𝑡

𝐼
)

𝑎

                            (10) 

 

𝐼 = ∑ (
𝑡

5
)

1,514
12
𝑖=1              (11) 

 

Met PE de potentiële evaporatie (cm maand-1), b een correctiefactor omdat niet alle dagen en 

maanden even lang zijn, t de gemiddelde maandelijkse temperatuur (°C), I de jaarlijkse warmte index 

en a een vierdegraadsfunctie van I: 

 

𝑎 = 6,7 ×  10−7𝐼3 − 7,7 × 10−6𝐼2 + 0,018𝐼 + 0,49          (12) 

 

De correctiefactor b wordt bepaald door het aantal uren zon per maand en dit is afhankelijk van de 

breedtegraad. Hier werden de waarden gebruikt berekend door Thornthwaite (1948) voor 50° N. Als 

gemiddelde maandelijkse temperatuur werd de gemiddelde maandelijkse temperatuur gebruikt  

berekend over een periode van 30 jaar (1981-2010) zoals te vinden op de website van het KMI 

(https://www.meteo.be/, 03/04/2018).  

 

Tabel 1: Correctiefactor b voor 50°N (bron: Thornthwaite, 1948) 

jan feb maart april mei juni juli aug sept okt nov dec

b 0,74 0,78 1,02 1,15 1,33 1,36 1,37 1,25 1,06 0,92 0,76 0,7  

 

2.2.6 De grondwaterstroming 

 

Het meten van de grondwaterstroming (Qg) is erg moeilijk (Trask et al., 2017). Daarom werd een 

schatting gemaakt door de grondwaterstroming vanuit de leigracht te meten. Aan de ene kant van de 

beek staat het molenhuis, waar in de kelder heel wat water insijpelt. Dit water wordt via greppeltjes en 

buizen terug naar de beek geleid. De hoeveelheid water die uit deze buizen stroomt binnen een 

bepaald tijdsinterval geeft een schatting van de grondwaterstroming langs één kant van de leigracht. 

Aan één van de locaties waar het ingesijpelde water terug in de beek stroomt, komt echter ook 

bronwater in de beek terecht. Het debiet van deze bron werd meer stroomopwaarts apart opgemeten 

en vervolgens afgetrokken van het debiet van het tweede greppeltje om enkel het insijpelende debiet 

te kennen. Door het debiet dat gemeten werd langs één kant wan de leigracht te verdubbelen krijgt 

men een schatting van de totale hoeveelheid grondwaterstroming. De grondwaterstroming is 
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afhankelijk van de hoogte van het water in de leigracht en de vijver en werd dan ook bij verschillende 

hoogtes opgemeten. 

 

2.2.7 De noodoverloop 

 

De noodoverloop (Qnood) werd niet opgemeten aangezien het erg moeilijk is dit goed op te meten. 

Enkel bij hevige neerslag komt het voor dat er water langs hier wegloopt. Bovendien stroomt het water 

niet via één duidelijke geul weg, maar stroomt het meer oppervlakkig af over de weide naast de beek. 

Er zijn drie plaatsen waar de oever duidelijk lager is, één hiervan is iets lager dan de andere twee. 

Langs deze verlaagde delen loopt het water naar de oorspronkelijke thalweg en uiteindelijk komt het 

weer in de beek terecht. Er zijn twee mogelijke routes waarlangs het water van de thalweg terug naar 

de beek stroomt. Enerzijds via een gracht langs de straat die uitkomt in de beek net voor deze onder 

de straat doorstroomt. Het water dat op deze manier wegstroomt komt in de beek terecht voor M3 en 

wordt mee opgemeten in de debietmeting. Het is echter niet mogelijk een onderscheid te maken 

tussen dit debiet afkomstig van de noodoverloop en het debiet dat via de bedding van de beek is 

gekomen. Anderzijds stroomt een groot deel van het water de straat over en komt weer in de beek 

terecht na M3. Dit komt doordat de capaciteit van de gracht te klein is voor deze extreme situaties 

(figuur 9). Meestal wordt sluis 2 reeds op voorhand volledig opengezet wanneer men veel neerslag 

verwacht. Hierdoor komt de situatie waarbij water langs de noodoverloop wegstroomt minder voor. 

 

 

Figuur 9: Water afkomstig van de noodoverloop van de leigracht stroomt over de straat weer 

de beek in (foto Simon De Boever, 11 maart 2018, eigen verwerking) 

 

2.2.8 De tijdelijke opslag 

 

De molenvijver, maar ook de leigracht dienen als opslagplaats voor water (respectievelijk Δs1 en Δs2 

op figuur 6). Om de hoeveelheid opgeslagen water te kennen werd een curve opgesteld die voor elke 



 

15 
 

hoogte aan M2 het volume van de leigracht en de molenvijver weergeeft. Aan M2 bevond zich een 

waterstanddatalogger waardoor elke volumeverandering werd opgemeten. Het gaat om dezelfde 

datalogger als vermeld in 2.2.3.2.  

 

2.2.8.1 Volume van de vijver 

 

De omtrek van de vijver werd opgemeten, evenals de diepte vooraan in de vijver en helemaal 

achteraan in de vijver. Hieruit werd het volume berekend door de vorm te vereenvoudigen tot een 

combinatie van prisma’s en balken. 

 

2.2.8.1 Volume leigracht: verschil inkomend en uitgaand debiet 

 

Het volume werd een eerste keer gemeten door de leigracht en vijver volledig leeg te laten lopen en 

vervolgens sluis 2 en sluis 3 dicht te zetten zodat de vijver en leigracht weer werden opgevuld. Uit het 

verschil tussen in- en uitgaand debiet werd per minuut het volume bepaald dat zich in de leigracht en 

vijver bevond. Dit werd vervolgens gekoppeld aan de hoogte van de waterstand in de leigracht (M2). 

Het inkomend debiet werd gemeten aan de V-vormige overlaat (M1) en het uitgaand debiet, het water 

dat tussen de planken door lekte en de grondwaterstroming, werd gemeten aan M3 onder de weg.  

 

2.2.8.2 Volume leigracht: dwarsdoorsnedes 

 

Het volume werd een tweede keer opgemeten met een methode die onafhankelijk is van het 

inkomend en uitgaand debiet. Over de hele leigracht en over een deel van de beek stroomopwaarts 

werden dwarsdoorsnedes opgemeten. De eerste 160 meter stroomopwaarts van de dam werden 

nauwkeuriger opgemeten. Vanaf 160 meter stroomopwaarts tot 540 m stroomopwaarts van de dam 

was de bedding van de beek een stuk regelmatiger en werden de dwarsdoorsnedes slechts om de 

twintig tot vijftig meter opgemeten.  

 

De dwarsdoorsnedes van de eerste 160 meter werden, startend vanaf de dam, eerst zes maal om de 

twee meter opgemeten, vervolgens elf maal om de zes meter en uiteindelijk nog acht maal om de tien 

meter. Zo werd in totaal een afstand van 158 meter opgemeten. Het verschil in afstand tussen de 

metingen heeft te maken met het feit dat de leigracht vlak bij het rad een meer onregelmatige vorm 

heeft. Ze is daar iets breder en er is een grote asymmetrie doordat het slib langs de ene kant van de 

beek veel hoger ligt dan langs de andere kant. Voor elke dwarsdoorsnede werd de breedte 

opgemeten en de diepte. De diepte werd opgemeten door vanaf het wateroppervlak vanuit een kano 

loodrecht naar beneden te meten. Dit gebeurde met een lintmeter die onderaan verzwaard was met 

een gewicht. Dit gewicht was plat en breed zodat het niet in het slib zou wegzakken. De diepte werd 

opgemeten uiterst links, uiterst rechts en om de meter in de breedte. Deze dwarsdoorsnedes werden 

uitgetekend in AutoCAD 2018 om per tien centimeter hoogte de oppervlakte van de dwarsdoorsnede 

te kunnen berekenen. Omdat het water op het moment van de opmeting 1,47 meter hoog stond, werd 
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aan elke dwarsdoorsnede bovenaan een balk van 0,4 meter hoog en even breed als de beek 

toegevoegd. Zo werd ook voor hogere waterstanden het volume ingeschat, waarbij werd aangenomen 

dat de oevers voor deze hoogtes even breed blijven. In AutoCAD werd voor elke dwarsdoorsnede per 

tien centimeter hoogte de oppervlakte berekend. Er werd bovenaan gestart, bij 1,77-187 m, zodat de 

opdeling per tien centimeter voor alle dwarsdoorsnedes gelijk was. Vervolgens werd in Excel het 

volume berekend. Hiervoor werd voor elke dwarsdoorsnede eerst de oppervlakte per tien centimeter 

vermenigvuldigd met de lengte waarvoor deze dwarsdoorsnede gebruikt werd. Voor de eerste 

dwarsdoorsnedes is dit twee meter, één meter stroomafwaarts van de plaats waar de dwarsdoorsnede 

gemeten werd en één meter stroomopwaarts, vervolgens zes meter en uiteindelijk tien meter. Om het 

totale volume te verkrijgen per tien centimeter hoogte werden de volumes voor de overeenkomstige 

hoogtes opgeteld. 

 

Er wordt echter ook een groot volume aan water opgeslagen meer stroomopwaarts in de beek (160 - 

540 m stroomopwaarts van de dam). De beek is hier smaller en op sommige plaatsen meer 

overgroeid. Om een inschatting te kunnen maken van het volume dat hier opgeslagen wordt, werd op 

een andere manier gewerkt. Bij hoog water in de leigracht (1,45 m aan M2) werden rechte stokken 

horizontaal in de oever gestoken, op gelijke hoogte met het wateroppervlak. Er werden elf stokken 

geplaatst over een afstand van 380 m op min of meer regelmatige afstand, afhankelijk van 

bereikbaarheid van de oever. Vervolgens werd sluis 2 volledig opengezet, zodat het water kon 

wegstromen tot er geen opgeslagen volume meer was. Het enige water dat in de beek en de leigracht 

stond was het normale debiet van de beek op dat moment. Vervolgens werd de hoogte van de 

horizontaal geplaatste stokken tot het wateroppervlak gemeten en werd de breedte van de beek 

bepaald. De wanden van de beek waren min of meer verticaal waardoor de dwarsdoorsnede hier als 

een rechthoek genomen werd. Ook voor deze dwarsdoorsnedes werd per tien centimeter hoogte de 

oppervlakte berekend, waarbij de opdeling in segmenten van tien centimeter overeenkwam met de 

eerder gebruikte opdeling. Door deze oppervlaktes te vermenigvuldigen met de afstand waarvoor ze 

golden werd een volume bekomen. Deze afstand was voor elke dwarsdoorsnede de som van de helft 

van de afstand tot het vorige meetpunt plus de helft van de afstand tot het volgende meetpunt. Deze 

volumes werden bijgeteld bij de overeenkomstige hoogtes van de eerder berekende volumes. Het 

resultaat is dat per tien centimeter hoogte het totale volume in de leigracht en beek kan worden 

gegeven. Door een curve te berekenen door deze punten werd een vergelijking opgesteld die voor 

elke mogelijke hoogte het volume geeft.  

 

2.2.9 De stroomopwekking en rendement  

 

Momenteel maalt de molen geen graan meer, maar wordt er groene stroom mee opgewekt. Er werd 

een aantal keer opgemeten hoeveel stroom werd opgewekt terwijl ook het uitgaand debiet gemeten 

werd. Hieruit werd het rendement bepaald van de molen bij verschillende debieten. Het vermogen 

werd om het half uur opgemeten en op deze tijdstippen werd ook het debiet bepaald. Om het debiet te 
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berekenen werd het gemiddelde genomen over vijf minuten rond de tijd dat de opmeting van het 

vermogen plaatsvond. Het rendement wordt gegeven door (13).  

 

𝜂 =
𝑃

𝑄𝑔ℎ
               (13) 

 

Met η het rendement van de molen, P het opgewekte vermogen (W), Q het debiet gebruikt voor het 

opwekken van de stroom (m³ s-1), g = 9,81 m s-2 en h = 3,8 m, de hoogte van het rad. 

 

2.2.10 Waterbalans voor één dag 

 

Eénmaal de verschillende termen van de waterbalans berekend waren, werd de waterbalans 

opgesteld bij verschillende situaties. De waterbalans werd steeds opgesteld over een periode van 24 

uur. Hierbij werd ook de fout op de waterbalans berekend. In theorie zou (3) gelijk moeten zijn aan nul, 

maar er zijn mogelijks fouten op de opmetingen en op de berekeningen en sommige termen werden 

geschat in plaats van opgemeten.  

 

2.2.11 Optimale werking en mogelijke toekomstscenario’s 

 

De berekende gegevens werden uiteindelijk gebruikt om een aantal scenario’s uit te werken en de 

optimale werking van de molen te bepalen in verschillende omstandigheden. Bijvoorbeeld met welk 

debiet moet men het rad laten draaien om zoveel mogelijk stroom op te wekken op één dag en hoe 

verschilt dit bij een klein inkomend debiet ten opzichte van een groot inkomend debiet? Wat is het 

effect van het vergroten van het volume van de molenvijver? Het effect van het uitbaggeren van de 

leigracht? Wat als men vistrappen wil installeren aan de molen? Voor het beantwoorden van deze 

vragen werd gekeken naar de maximale energieopbrengst over de periode van één week, waarbij het 

rad alle dagen om acht uur ’s ochtends begint te draaien tot het gevraagde debiet niet meer 

beschikbaar is, of tot maximaal acht uur ’s avonds. Als uitgaand debiet, het debiet waarmee het rad 

draait, werden verschillende debieten gebruikt, gekozen op basis van de resultaten van de 

berekeningen van het rendement en het opgewekte vermogen van de molen. Het maximale volume 

aan opgeslagen water werd bepaald door het volume bij een waterstand van 1,7 m. Als inkomend 

debiet werden zes verschillende waarden gebruikt om de verschillen tussen droge en natte periodes 

na te gaan. Deze debieten werden gekozen op basis van het berekende inkomende debiet.  

 

2.2.12 Periode van de opmetingen 

 

Alle metingen werden uitgevoerd tussen augustus 2017 en april 2018. De waterstanddataloggers 

hebben van 1 augustus 2017 tot 16 maart 2018 elke minuut de hoogte van het water opgemeten. De 

waterstanddataloggers werden elke twee weken uitgelezen. Hierdoor ontbreekt steeds ongeveer een 

half uur aan metingen. De waterstanddataloggers hebben tot 5 november 2017 10:41 in zomeruur 

gemeten (UTC+ 2 uur), daarna in winteruur (UTC+ 2 uur). De barometerdatalogger en de regenmeter 
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hebben gedurende de hele periode in zomeruur gemeten. De luchtdrukgegevens en de data van de 

regensensor werden handmatig aangepast van zomeruur naar winteruur, zodat alle data 

overeenkomt. De data, zoals deze werd uitgelezen van de verschillende meetinstrumenten, is terug te 

vinden in bijlage 1.  
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3. RESULTATEN 

 

3.1 Kalibratie en correctie van de hoogte van de waterstand 

 

De hoogte van de waterstand werd aan M1, M2 en M3 gemeten door een waterstanddatalogger. Op 

de hoogte van de datalogger kan een afwijking zitten, maar ook kan de datalogger niet helemaal gelijk 

hangen met de precieze onderkant van de V-vorm (M1) of met de bodem (M2 en M3). De waterstand 

werd bij ieder bezoek ook afgelezen op een meetlat. Deze gegevens werden gebruikt om de 

dataloggers te corrigeren (de opmetingen van de hoogte zijn te vinden in bijlage 1). Aan M3 echter 

werd de bedding van de beek uitgeschuurd tot 7,5 cm onder de meetlat (gemeten op 16 maart 2018). 

Er is het vermoeden dat dit voornamelijk gebeurde in de ochtend van 11 maart, toen bij het 

openzetten van sluis 2 gedurende een half uur een debiet van minstens 3 m³ s-1 langs M3 stroomde, 

met in het begin zelfs een piek van 3,5 m³ s-1. In vergelijking met het normale debiet van de beek, dat 

in de maand met het grootste gemiddelde debiet slechts 0,12 m³ s-1 bedraagt, is dit erg groot. Dit was 

dan ook een uitzonderlijke situatie door de combinatie van hevige regen en het niet op tijd openzetten 

van sluis 2. Voor metingen na 11 maart wordt vergelijking (17) gebruikt om de hoogte van het water te 

bepalen. De datalogger aan M2 bleek niet helemaal gelijk te hangen met de bodem, vandaar het grote 

verschil tussen de hoogte van de datalogger en de hoogte volgens de meetlat.  

 

Er werd een lineaire regressie uitgevoerd om de vergelijkingen op te stellen voor de correctie van de 

hoogte. Voor de drie vergelijkingen zijn beide regressieparameters significant verschillend van nul bij 

α=5%. Er werd nagegaan of er een normaal verdeling is van de residuen en ook aan deze voorwaarde 

werd voor de drie vergelijkingen voldaan bij α=5% (bijlage 5). Bij alle drie vergelijkingen is er echter 

geen mooie spreiding van de gegevens. Bij M1 en M3 zijn weinig metingen van de hoge 

waterstanden, bij M3 zijn slechts weinig metingen van lage waterstanden. Er werd opgemeten telkens 

wanneer de dataloggers werden uitgelezen en hoge waterstanden aan M1 en M3 kwamen op deze 

momenten veel minder voor. De hogere waterstanden komen hier dan ook meer kortstondig voor ten 

gevolge van neerslag. Bij M3 zijn er minder metingen van de lage waterstanden. Het water staat in de 

leigracht meestal hoog, zodat er een grote hoeveelheid opgeslagen water is voor als men het rad wil 

laten draaien. Laag water komt enkel voor wanneer sluis 2 volledig openstaat of het rad net gedraaid 

heeft. Op de momenten dat de opmetingen van de hoogte plaatsvonden was er meestal een hoge 

waterstand. 

 

ℎ 𝑀1 = 1,0094ℎ𝑑𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑔𝑒𝑟 𝑀1 + 1,3338                     (14) 

 

ℎ 𝑀2 = 0,9737ℎ𝑑𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑔𝑒𝑟 𝑀2 + 15,166                         (15) 

 

𝑉𝑜𝑜𝑟 11 𝑚𝑎𝑎𝑟𝑡   

ℎ 𝑀3 = 0,998ℎ𝑑𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑔𝑒𝑟 𝑀3 + 0,8063           (16) 
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𝑁𝑎 11 𝑚𝑎𝑎𝑟𝑡   

ℎ𝑀3 = 0,998ℎ𝑑𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑔𝑒𝑟 𝑀3 + 0,8063 + 0,75          (17) 

 

   

 

Figuur 10: Correcties van de hoogte van de waterstanddataloggers aan M1, M2 en M3 

 

3.2 Het inkomend debiet 

 

Zoals werd uitgelegd in de methode is de V-vormige overlaat beperkt in breedte, waardoor de schuine 

zijden van de V overgaan in verticale zijden (figuur 7). De hoogte van de V-vorm (h1) is 0,67 m. Zolang 

de waterstand lager of gelijk was aan 0,67 m werd het debiet berekend met (5), indien het water hoger 

kwam dan 0,67 m boven de punt van de V-vormige overlaat werd vergelijking (6) gebruikt. Dit kwam 

enkel tijdelijk voor bij hevige neerslagevenementen. Met de data van het inkomend debiet werd voor 

augustus 2017 tot februari 2018 per maand het gemiddelde debiet berekend (figuur 12, bijlage 2). 

Augustus tot november zijn maanden met een laag debiet, december en januari zijn maanden met 

een erg hoog debiet. In februari is het debiet al weer een stuk lager dan in de eerste twee 

wintermaanden. Augustus heeft het laagste gemiddelde debiet, december heeft het hoogste 

gemiddeld debiet. Het gaat hier natuurlijk slechts om meetgegevens van één jaar. 
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Figuur 11: Inkomend debiet in functie van de hoogte van het water 

 

 

   

Figuur 12: Gemiddeld inkomend debiet en totale neerslag per maand (2017-2018) 

 

 

3.3 Het uitgaand debiet 

 

Er werd een vergelijking opgesteld die de oppervlakte geeft voor elke hoogte kleiner of gelijk aan tien 

centimeter en een andere vergelijking voor elke hoogte van meer dan tien centimeter. Dit werd 

gedaan omdat de bodem niet vlak is, maar eerder schuin afloopt tot het diepste punt waar de meetlat 

en datalogger zicht bevonden (figuur 13). Hierdoor is het eerste segment niet overal tien centimeter 

hoog. Vanaf het tweede segment is dit wel het geval en geldt een lineaire vergelijking (18) of (20). 

Indien deze lineaire vergelijking ook bij de lage waterstanden wordt gebruikt, wordt een te groot debiet 

bekomen. Voor de onderste tien centimeter geldt een tweedegraadsvergelijking (19) of (21). De 

waarden van de oppervlaktes per tien centimeter hoogte zijn te vinden in bijlage 2, de figuren van de 

dwarsdoorsnede in bijlage 3. Zoals werd uitgelegd werd de bedding van de beek dieper uitgesneden, 

waardoor ook de dwarsdoorsnede veranderde. Dit heeft voornamelijk een effect op de oppervlakte bij 

lage waterstanden. Er werd steeds voor gezorgd dat de vergelijkingen die gelden voor de hoge 

waterstanden aansluiten op de vergelijkingen voor de lage waterstanden. 
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Figuur 13: Verandering van de bedding aan M3 a) situatie 27 september 2017 b) situatie 16 

maart 2018 

 

 𝑉𝑜𝑜𝑟 11 𝑚𝑎𝑎𝑟𝑡   

 𝐴0−10 = 4,1946ℎ2 + 0,8295ℎ            (18) 

𝐴 >10 = 1,5438ℎ − 0,0295             (19) 

 

𝑁𝑎 11 𝑚𝑎𝑎𝑟𝑡   

𝐴0−17,5 = 3,3119ℎ2 + 0,5036ℎ            (20) 

𝐴 >17,5 = 1,5433ℎ − 0,0805             (21) 

 

Met A de oppervlakte (m²) en h de hoogte (m) gemeten aan M3. 

 

 

Figuur 14: Oppervlakte van de dwarsdoorsnede in functie van de hoogte van het water a) 0-10 

cm en b) > 10 cm 
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De stroomsnelheid werd gemeten aan het oppervlakte bij verschillende hoogtes en is meestal hoger 

dan de gemiddelde snelheid (figuur 15). Om de gemiddelde stroomsnelheid te kennen moet worden 

vermenigvuldigd met 0,8 (Davie, 2008). Het debiet, berekend volgens de stroomsnelheid aan het 

oppervlak, wordt gegeven door (22). Er werd nagegaan of er een lineaire relatie was tussen de 

stroomsnelheid en ehoogte. Regressieparameter a, de richtingscoëfficiënt bleek significant te verschillen 

van nul, parameter b, het snijpunt met de y-as, niet. Parameter b werd dus niet opgenomen in de 

vergelijking. De residuen van de vergelijking zijn normaal verdeeld volgens de Shapiro-Wilks test die 

gebruikt wordt bij datasets met slechts weinig datapunten (Sen & Srivastava, 1990) (bijlage 5). 

 

𝑣 = 0,1687𝑒ℎ               (22) 

 

Met v (m s-1) de snelheid aan het oppervlak en h de hoogte van het water aan M3 (m).Om de 

gemiddelde snelheid te kennen moet met 0,8 vermenigvuldigd worden. 

 

 

Figuur 15: Stroomsnelheid in functie van de hoogte van het water 

 

Het uitgaand debiet werd ook gemeten met een scherpe rechthoekige overlaat. Het debiet gemeten 

met de scherpe rechthoekige overlaat werd vergeleken met het debiet volgens de snelheid-

oppervlakte methode (figuur 16). Er is een duidelijk relatie tussen beide. De verdeling van de residuen 

was echter niet normaal, er was een positieve scheefheid en zowel de kurtosis als scheefheid waren 

significant verschillend van nul bij α=5%. Ook het QQ-plot toonde een afwijking. Dit wordt wellicht 

veroorzaakt doordat er veel minder metingen zijn van de lagere debieten. Van de hogere debieten zijn 

veel meer metingen en is er hierdoor ook een grotere spreiding van de resultaten. Het is echter 

belangrijk dat ook de opmetingen van de kleine debieten worden meegenomen voor het opstellen van 

de vergelijking. Er werd een logaritmische transformatie uitgevoerd op beide variabelen, waarna de 

scheefheid en kurtosis niet meer significant waren. De residuen van de metingen waren net niet 

normaal verdeeld, maar aangezien de scheefheid en kurtosis niet significant zijn en er ook berust kan 

worden op de centrale limietstelling omdat er meer dan 1000 metingen zijn (Field, 2013) werd met de 
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regressie verder gewerkt. De vergelijking voor het omrekenen van het uitgaand debiet wordt gegeven 

door (23).  

 

𝑄2 = 𝑒1,129 ln 𝑄1+0,502             (23) 

 

Met Q1 het uitgaand debiet volgens de snelheid-oppervlakte methode (m³ s-1) en Q2 het uitgaand 

debiet volgens de rechthoekige scherpe overlaat (m³ s-1).  

 

De meting voor de vergelijking van het uitgaand debiet met de rechthoekige scherpe overlaat en de 

snelheid-oppervlakte methode kon pas gebruikt worden bij een hoogte van dertien centimeter aan M3, 

wat overeenkomt met een debiet volgens de snelheid-oppervlakte methode van 0,023 m³ s-1. Bij de 

lagere debieten was er nog een invloed van het water dat nog in de beek aanwezig was voor het 

debiet afnam en werd dus een te groot debiet gemeten. Voor de debieten lager dan 0,023 m³ s-1 werd 

daarom gewerkt met een lineaire vergelijking (24) door de punten (0,0) en (Q1, Q2), waarbij Q1 en Q2 

respectievelijk het debiet volgends de snelheid-oppervlakte methode en het debiet volgens de overlaat 

zijn bij een hoogte van dertien centimeter aan M3.  

 

𝑄3 = 1,0178𝑄1              (24) 

 

Met Q1 het uitgaand debiet volgens de snelheid-oppervlakte methode (m³ s-1) en Q3 het omgerekende 

debiet (m³ s-1). 

 

3.4 Vergelijking inkomend en uitgaand debiet 

 

Het inkomend debiet werd vergeleken met het uitgaand debiet, berekend volgens de snelheid-

oppervlakte methode, maar omgerekend met vergelijking (23) of (24) naar het debiet volgens de 

rechthoekige overlaat. Zoals te zien op figuur 17 is er een goede overeenkomst tussen het inkomend 

en uitgaand debiet. Indien het uitgaand debiet niet werd omgerekend was de overeenkomst minder 

goed. Er werd dan ook besloten om het uitgaand debiet voor de verdere berekeningen steeds om te 

rekenen volgens (23). Bij de lage debieten, voornamelijk bij een inkomend debiet van ongeveer 0,01 

m³ s-1 tot 0,02 m³ s-1 is er bij het uitgaand debiet wel een grote variatie te zien. Figuur 17 toont zowel 

het debiet zoals het om de minuut werd opgemeten, als het gemiddelde debiet over één uur. Enkel bij 

de debieten van meer dan 0,2 m³ s-1 is er een spreiding van de datapunten van het debiet per minuut. 

Terwijl het uitgaand debiet min of meer constant blijft, is er bij het inkomend debiet meer variatie. In 

beide gevallen is het inkomend debiet in het begin van het uur groter dan het uitgaand debiet en 

verkleind het naar het eind van het uur. Hier is dus waarschijnlijk wel een invloed van de opslag aan 

water. Het grotere inkomend debiet in het begin zorgt er voor dat een deel van het volume wordt 

opgeslagen, op het einde van het uur is het inkomend debiet afgenomen, maar het uitgaand debiet 

wordt nu vergroot met het opgeslagen volume. Eigenlijk is hier geen stabiele situatie meer waarbij het 

inkomend debiet gelijk is aan het uitgaand debiet, ondanks dat er slechts een minimale verandering in 
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hoogte werd gemeten in de leigracht (M2). Deze metingen werden toch opgenomen in de grafiek van 

de vergelijking van het in- en uitgaand debiet om toch een idee te krijgen of de grotere debieten aan 

elkaar gelijk waren. Wanneer het gemiddelde debiet over een uur genomen wordt komt dit wel erg 

goed overeen. Dit steunt toch het idee dat ook de iets grotere debieten overeenkomen. Debieten 

groter dan 0,25 m³ s-1 komen niet voor in stabiele situaties waarbij het opgeslagen volume niet 

verandert. De Traveinsbeek is een beek met een klein debiet. De grote debieten komen enkel voor bij 

hevige neerslagevenementen, waarbij het debiet eerst toeneemt en vervolgens terug afneemt zonder 

daartussen een stabiel hoog debiet te hebben. Bij deze erg grote debieten zal dus steeds een effect 

zijn op het opgeslagen volume, waarbij het opgeslagen volume eerst toeneemt en vervolgens 

afneemt.  

 

  

Figuur 16: Vergelijking inkomend debiet 

gemeten met rechthoekige scherpe overlaat 

en snelheid-oppervlakte methode 

Figuur 17: Vergelijking inkomend en 

uitgaand debiet bij stabiele situaties 

 

 

3.5 Inschatting van de evaporatie 

 

De evaporatie werd berekend door gebruik te maken van de vergelijking van Thornthwaite (10). De 

evaporatie wordt gegeven in centimeter per maand en is maximaal in juli, met twaalf centimeter. Voor 

dit onderzoek werden gegevens verzameld gedurende zeven en een halve maand, van augustus 

2017 tot maart 2018. In augustus bedraagt de evaporatie 10,88 cm, daarna neemt de evaporatie af tot 
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een minimum van 0,92 cm per maand in januari. In februari en maart neemt de evaporatie weer toe. 

De oppervlakte van de molenvijver en leigracht en de oppervlakte van het stuk beek waar ook water in 

wordt opgeslagen hebben samen een oppervlakte van 3678 m². Dit betekent dat in augustus een 

volume van 400,06 m³ uit het systeem verdween door evaporatie. Dit is echter een klein volume in 

vergelijking met het maandelijks inkomend debiet dat gemeten werd. Het volume dat verdampte is 

slechts 1,5% van het inkomende volume van augustus 2017. Voor de andere maanden, waar de 

evaporatie lager ligt en het inkomend volume hoger, is het volume dat evaporeert in verhouding tot het 

inkomend volume nog kleiner. Voor januari, de maand met het minst evaporatie, evaporeert slechts 

33,97 m³ water, terwijl het totale inkomende volume 291 550 m³ is, ongeveer 8600 keer zoveel. 

 

Tabel 2: Maandelijkse evaporatie vanaf de 

vijver en de leigracht 

evaporatie 

(cm/maand)

Volume aan 

water (m³)

januari 0,92 33,97

februari 1,11 40,81

maart 2,91 107,12

april 4,99 183,51

mei 8,40 308,83

juni 10,49 385,81

juli 12,23 449,64

augustus 10,88 400,06

september 7,43 273,25

oktober 4,60 169,30

november 2,17 79,81

december 1,06 38,90     

 

Figuur 18: Maandelijkse evaporatie vanaf de 

vijver en de leigracht 

 

 

3.6 Inschatting van de grondwaterstroming 

 

Er werd een inschatting gemaakt van de grondwaterstroming (Qg) door het debiet te meten van het 

water dat in de kelder van het molenhuis sijpelt en via een greppeltje weer naar de beek geleid wordt. 

Het insijpelend water werd op twee plaatsen, waar het langs de muur in de beek stroomt, gemeten. Dit 

debiet is afhankelijk van de hoogte van het water in de leigracht en werd daarom bij verschillende 

hoogtes, ongeveer om de tien centimeter, opgemeten (tabel 3). Bij een hoogte van 1,25 m in de 

leigracht was het debiet al sterk afgenomen. Bij de volgende meting, tien centimeter lager, was het 

debiet zo sterk verminderd dat het enkel nog druppelde langs de muur. Hierdoor kon het debiet niet 

meer goed worden opgemeten en werden de metingen bij lagere waterstand weggelaten. Het debiet 

van het wegsijpelend water is dan ook zo klein in verhouding tot het debiet van de beek dat het kan 

worden verwaarloosd. De metingen geven een indicatie van de grondwaterstroom langs één kant van 

de leigracht. Om de totale grondstroom te kennen werd met twee vermenigvuldigd.  
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𝑄𝑔 = 2(𝑄𝑔1 + 𝑄𝑔2 − 𝑄𝑏𝑟𝑜𝑛)             (24) 

 

Met Qg de grondwaterstroming (m³ s-1), Qg1 het debiet gemeten aan locatie 1 (m³ s-1), Qg2 het debiet 

gemeten aan locatie 2 (m³ s-1) en Qbron het debiet van de bron (m³ s-1). 

 

Tabel 3: Opmeting van de grondwaterstroom 

 

 

 

 

 

 

De stroming van water naar de diepere bodem werd verwaarloosd. De tertiair geologische kaart 

(Databank Ondergrond Vlaanderen, 1:50 000) toont dat in de vallei van de Traveinsbeek ter hoogte 

van de molen zware klei voorkomt van het lid van Aalbeke en klei is slecht doorlatend (figuur 4) 

(Verheye & Ameryckx, 2007; D’Haese, 2015; tertiair geologische kaart (1:50 000) Databank 

Ondergrond Vlaanderen). 

 

3.7 Berekening van het opslagvolume 

 

3.7.1 Volume van de molenvijver 

 

Het volume van de vijver werd bepaald door de vorm van de vijver te vereenvoudigen waardoor het 

volume op een eenvoudige manier berekend kon worden.  

 

 

Figuur 19: Afmetingen vijver, vereenvoudigde vorm (niet op schaal) 

 

De molenvijver is 120 meter lang, 18 meter breed aan het ene uiteinde en 13 meter breed aan het 

andere uiteinde. De bodem loopt bovendien af naar het breedste uiteinde (figuur 19). Het verschil in 

de hoogte van de bodem aan het brede uiteinde en het smalle uiteinde bedraagt 20 centimeter. De 

verbinding met de beek bevindt zich aan het breedste uiteinde. De bodem van de sluis waarlangs het 

water de vijver in- en uitstroomt bevindt zicht op een hoogte van 1,04 m ten opzichte van de meetlat in 

hoogte water aan 

M2    (m)

Qg1                              

(m³ s -1)

Qg2  - Qbron               

(m³ s-1)

Qg   totaal               

(m³ s -1)

1,47 0,000693 0,000296 0,001979

1,37 0,000494 0,000233 0,001454

1,25 0,000105 0,000072 0,000354
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de leigracht (M2). Dit betekent dat indien de vijver leeg is, ze pas gevuld wordt vanaf het moment dat 

het water in de beek hoger staat dan 1,04 m. Het volume van de vijver wordt gegeven door (25). 

 

𝐴𝑙𝑠 ℎ ≤ 1,24   

𝑉 =
49

6
(ℎ − 1,04)2 tan(𝛼)            (25) 

 

𝐴𝑙𝑠 ℎ > 1,24   

𝑉 =
49

6
(ℎ − 1,04)2 tan(𝛼) + 𝐴(ℎ − 1,24)           (26) 

 

Met V het volume van de vijver (m³), h de hoogte van het water (m) gemeten aan M2, α = 80° 32’, de 

hoek die de bodem maakt. 

 

3.7.2 Volume van de leigracht  

 

Het volume van de leigracht was moeilijker te bepalen aangezien de vorm een stuk complexer is 

(figuur 22). Het volume werd berekend door dwarsdoorsnedes van de beek op te meten (figuur 21 

toont één van de dwarsdoorsnedes, de anderen zijn te vinden in bijlage 3).  

 

 

Figuur 20: Situering van de opgemeten dwarsprofielen van de beek 

 

Per tien centimeter hoogte werd het totale volume berekend. Door een curve te bepalen door deze 

punten kan voor elke hoogte het volume berekend worden. Er werd een opdeling gemaakt tussen het 

volume bij waterstanden tot en met 1,04 m en het volume bij waterstanden hoger dan 1,04 m. In het 

begin stijgt het volume sneller doordat de bedding versmald is door al het aanwezige slib (figuur 22). 
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De volumestijging met de hoogte kan hier worden beschreven door een tweedegraadsvergelijking 

(27). Daarna stijgt het volume trager met de hoogte en is er een lineaire relatie (28). 

 

𝐴𝑙𝑠 ℎ ≤ 1,04 𝑚  

𝑉 = 902ℎ2 − 266ℎ + 23             (27) 

 

𝐴𝑙𝑠 ℎ > 1,04 𝑚  

𝑉 = 1800ℎ − 1150              (28) 

 

Met V het volume van de leigracht plus de beek (m³) en h de hoogte van het water aan M2 (m) 

 

 

Figuur 21: Dwarsdoorsnede leigracht op 9 meter van de dam 

 

 

Figuur 22: Sedimentafzetting in de leigracht 

 

Het totale volume van de vijver, leigracht en de beek is bij een hoogte van 1,9 m gelijk aan 3694 m³. 

Het water staat echter zelden zo hoog en wanneer het hoger komt te staan dan 1,7 meter loopt het 

ook via de noodoverloop weg. Meestal staat het water ongeveer 1,5 m hoog en wordt dus een volume 

van 2230 m³ aan water opgeslagen. Bij deze hoogte wordt een volume van 680 m³ opgeslagen in de 

vijver en 1550 m³ in de leigracht en de beek. Doordat de vijver een grote oppervlakte heeft lijkt het dat 

hier een groot volume wordt opgeslagen, maar de vijver is erg ondiep. De leigracht lijkt een veel 
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kleiner volume op te slaan, maar er wordt nog een groot volume meer stroomopwaarts in de beek 

opgeslagen. Een deel van het opgeslagen volume is dead storage, een volume dat niet gebruikt kan 

worden om stroom op te wekken. Dit volume wordt bepaald door de hoogte van de maalsluis (sluis 3).  

 

Tabel 4: Volume opgeslagen water in de vijver, leigracht en beek 

hoogte (m) 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

volume leigracht+beek (m³) 3,4 5,9 24,4 60,9 116 188 279 387 514 659

volume vijver (m³) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totaal volume (m³) 3,4 5,9 24,4 60,9 116 188 279 387 514 659

hoogte (m) 1,04 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

volume leigracht+beek (m³) 722 830 1010 1190 1370 1550 1730 1910 2090 2270

volume vijver (m³) 0 17,64 125,5 307,6 493,6 679,6 865,6 1052 1238 1424

totaal volume (m³) 722 847,6 1135 1498 1864 2230 2596 2962 3328 3694

 

De bodem van de maalsluis bevindt zich op 0,43 m hoogte. Het dead storage volume is dan gelijk aan 

75 m³. In vergelijking met het totale volume dat meestal in de vijver en beek opgeslagen is, is dit niet 

erg veel. In de vijver is er geen dead storage omdat de hoogte van de sluis tussen de vijver en de 

beek zich hoger bevindt dan het laagste punt van de maalsluis. Het is echter niet zo dat het water 

onder 0,43 m altijd blijft staan in de leigracht. Wanneer sluis 2 volledig wordt opengezet kan al het 

water weg doordat deze sluis tot op de bodem van de leigracht open kan. Dit zorgt voor een 

asymmetrie in de bedding van de beek. Aan de kant van sluis 2 wordt de bedding dieper uitgesneden, 

aan de kant van de maalsluis is er meer ophoping van sediment. Dit is ook goed te zien op de 

dwarsdoorsnede in figuur 18. De ophoging van het slib komt hoger dan de opening van de maalsluis 

en zorgt er dus voor dat minder water kan worden opgeslagen voor het opwekken van stroom.  

 

 

Figuur 23: Volume in de vijver, leigracht en beek in functie van de hoogte 
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Het totale opgeslagen volume van de vijver, leigracht en beek werd ook éénmaal gemeten door de 

waterbalans op te stellen voor de periode van het opvullen van de vijver en leigracht (figuur 23). 

Aangezien het inkomend debiet op dat moment erg hoog was, stond het water aan M2 al aan 0,38 m 

toen de opmeting begon. Hierdoor heeft een hoogte van 0,38 m een volume van nul. Om de 

vergelijking te maken werd het volume dat bij een hoogte van 0,38 m reeds aanwezig was berekend 

volgens de opgestelde vergelijking voor het volume en hierbij opgeteld. De curve loopt erg gelijk met 

het volume berekend volgens de dwarsdoorsnedes, maar is overal net iets lager. Op een hoogte van 

1,6 m³ was een volume van 2408 m³ aanwezig. Dit is 188 m³ minder dan volgens de dwarsdoorsnede-

methode. Dit is een verschil van minder dan 10% ten opzichte van het totale gemeten volume. Deze 

resultaten werden verder niet gebruikt om de vergelijking van het te bepalen volume op te stellen, 

omdat deze methode afhankelijk is van de berekeningen van het inkomend en uitgaand debiet. De 

methode van de dwarsdoorsnedes is niet afhankelijk van de debietberekeningen. 

 

3.8 Stroomopwekking en rendement 

 

Wanneer het rad draait wordt de energie van het water omgezet in mechanische energie. De as van 

het waterrad drijft een volgende as aan. Deze as drijft op zijn beurt een versnellingsbak aan waarmee 

het toerental wordt verhoogd. Tenslotte zit aan de uitgaande as van de versnellingsbak een generator 

die de mechanische energie omzet in elektrische energie (De Boever, persoonlijke mededeling 30 

april 2018). 

 

Er werden verschillende uitgaande debieten gecreëerd door de maalsluis tot verschillende hoogtes 

open te draaien. Gedurende de dag neemt het debiet voor eenzelfde opening wat af, doordat het 

water in de leigracht zakt en er minder druk wordt uitgeoefend. De maalsluis werd 10 cm, 12,5 cm, 15 

cm, 17,5 cm en 20 cm geopend op respectievelijk 5, 9, 6, 15 en 16 maart. 

 

Wanneer het rad nog maar net draaide werd een lager vermogen opgewekt (figuur 24a). Het rad 

moest eerst in beweging gebracht worden en er spetterde in het begin nog veel water naast het rad. 

Daarna nam het opgewekte vermogen toe tot het weer langzaam begon af te nemen. Voor de 

metingen die op 15 en 16 maart plaatsvonden is deze afname slechts gering en op 15 maart nam het 

vermogen zelfs even toe. Het debiet nam voor alle metingen geleidelijk aan af gedurende de loop van 

de dag (figuur 24b). Het rendement wordt berekend uit het opgewekte vermogen en het debiet. Het 

hoogste rendement werd bekomen door de molen met het kleinste debiet te laten draaien, terwijl dit 

kleinste debiet wel het laagste vermogen opwekte. Het laagste rendement werd bekomen bij het 

grootste debiet. Bij een groot debiet is er ook meer water dat naast het rad terecht komt. Het grootste 

debiet wekte daarentegen wel het grootste vermogen op (figuur 24a). Bij de metingen met een lager 

debiet (5, 6 en 9 maart) nam het rendement ook af over de tijd, maar voor de metingen op 15 en 16 

maart bleef het rendement ongeveer gelijk. Op figuur 25 wordt het rendement weergegeven ten 

opzichte van het debiet, zoals dit om het half uur werd bepaald. De metingen van het eerste half uur 
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worden apart weergegeven. Op deze figuur is te zien dat bij een debiet van ongeveer 0,1 m³ s-1 het 

hoogste rendement bereikt wordt. 

 

   

 

 

Figuur 24: a) Opgewekt vermogen  b) Uitgaand debiet   c) Rendement van de molen 

 

Indien het debiet ten opzichte van de optimale waarde toeneemt of afneemt neemt het rendement af. 

Dit kan verklaren waarom het rendement afneemt bij de metingen op 5, 6 en 9 maart. In het begin is er 
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een meer optimale verhouding tussen het debiet en het opgewekt vermogen. Daarna neemt het debiet 

af. Ook het vermogen neemt af, maar de verhouding tussen beide is niet meer optimaal.  

 

 

Figuur 25: Rendement van de molen ten opzichte van het gebruikte debiet 

 

Zoals al kon worden opgemerkt uit figuur 24 blijft het vermogen wel toenemen met een groter debiet. 

Dit is nog beter te zien op figuur 26, waar het vermogen wordt weergegeven ten opzichte van het 

gebruikte debiet. Het vermogen varieerde van 1,3 kW tot 3,8 kW. Het vermogen gemiddeld over een 

dag varieerde van 2,4 kW tot 3,6 kW (tabel 5). Afhankelijk van de situatie, hoog of laag inkomend 

debiet, zal men het rad dus met een kleiner debiet willen laten draaien en een zo hoog mogelijk 

rendement bekomen, of zal men met een groter debiet gebruiken om per tijdseenheid meer energie 

op te wekken.  

 

 

Figuur 26: Opgewekt vermogen ten opzichte van het gebruikte debiet 
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In tabel 5 wordt voor de verschillende meetdagen het gemiddelde debiet, het gemiddelde rendement,  

de totale opgewekte energie en het totaal volume aan gebruikt water gegeven over een periode van 

zes uur en drie kwartier na het starten van het rad. De molen draaide op 9 maart slechts 6:15 uur, op 

de andere dagen draaide de molen langer. De meting op 6 maart met een gemiddeld debiet van 0,094 

m³ s-1 heeft met 69% het hoogste rendement over deze 6,75 uur. Op 16 maart werd over deze 6,75 

uur het meeste energie opgewekt, namelijk 24,27 kWh. 

 

Tabel 5: Debiet, rendement en opgewekte energie over een periode van 6,75 uur 

totaal volume 

gebruikt water 

(m³)

gemiddeld 

debiet (m³ s-1)

gemiddeld 

rendement

gemiddeld 

vermogen (kW)

totale 

energie 

(kWh)

5 maart 2514 10% 62% 2,40 16,21

6 maart 2686 11% 63% 2,67 17,90

9 maart 2278 9% 69% 2,44 16,39

15 maart 3453 14% 63% 3,41 23,02

16 maart 3638 15% 64% 3,59 24,27
 

 

3.9 Waterbalans voor één dag 

 

De waterbalans werd opgesteld voor verschillende situaties. Hierbij werden alle termen in rekening 

gebracht behalve de evaporatie. De evaporatie is in vergelijking tot de andere volumes zo klein dat 

deze werd verwaarloosd. Het wegsijpelen van water naar de bodem, Qg, werd wel meegeteld, maar 

enkel wanneer het water hoger stond dan 1,2 m aan M2. Bij een lager waterstand is de 

grondwaterstroming slechts beperkt tot druppelen en werd het verwaarloosd (zie hoofdstuk 3.6) 

Aangezien het water dat langs de kant van het molenhuis weglekt weer in de beek terecht kwam voor 

de meting van het uitgaand debiet, werd enkel het wegstromende grondwater langs de andere kant 

meegeteld als extra uitgaand debiet. Indien het water in de leigracht hoger stond dan 1,2 m werd 

3,54.10-4 m³ s-1 aangerekend als de grondwaterstroming langs één kant, indien het water hoger stond 

dan 1,32 m 14,54.10-4 m³ s-1 en indien het water hoger stond dan 1,42 m werd 19,97.10-4 m³ s-1 

aangerekend. Doordat dat de sluis naar de molenvijver in realiteit steeds openstond werden Δs1 en 

Δs2 samengenomen als Δs. Bij een poging om het volume van de leigracht op te meten zonder het 

volume van de vijver kwam bovendien aan het licht dat wanneer de sluis tussen de vijver en de beek 

dicht is, heel wat water tussen het stenen muurtje rond de sluis en door de grond sijpelt. De lege vijver 

werd mee opgevuld bij het opvullen van de leigracht, hoewel de sluis goed was afgesloten. In de 

praktijk kunnen de twee opslagplaatsen dus niet los van elkaar gezien worden. 

 

De tabellen (tabel 6-8) geven steeds het totale inkomend en uitgaande volume, het totale volume van 

de grondwaterstroming en de verandering in opslag tussen de eerste meting om 0:00 uur en de 

laatste meting om 23:59 uur. Op de figuren (figuur 27-29) zijn het inkomend volume, het uitgaand 

volume en de volumeverandering van de vijver en leigracht per minuut weergegeven. De neerslag en 

grondwaterstroming werden niet weergegeven omdat deze erg klein zijn in verhouding en niet 

zichtbaar zouden zijn op de figuren. Voor de volumeverandering van de vijver en leigracht werd met 
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een glijdend gemiddelde gewerkt over 9 minuten. Een heel kleine schommeling van het waterniveau, 

bijvoorbeeld door de wind, wordt al geregistreerd door de waterstanddatalogger. Aangezien het om 

een grote oppervlakte water gaat, geeft zelfs een kleine verandering in hoogte al een grote 

verandering in volume. Zoals op figuur 27 te zien is schommelt de volumeverandering van de vijver 

zelfs met het nemen van een glijdend gemiddelde nog steeds, maar de grootste pieken werden 

hierdoor wel weggewerkt. Indien alle termen van de waterbalans perfect bepaald zijn, zou vergelijking 

(3) op nul moeten uitkomen. In de praktijk zijn er echter fouten op alle berekende termen en is er een 

fout op de totale waterbalans. In een stabiele situatie is deze fout voornamelijk te verklaren door een 

fout op de opmeting van het inkomend en het uitgaand debiet, aangezien het waterniveau in de 

leigracht niet zoveel varieert.  

 

𝑃 + 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑢𝑖𝑡 − 𝐸 − 𝑄𝑔 − 𝑄𝑛𝑜𝑜𝑑 − ∆𝑆1 − ∆𝑆2 = 0            (3) 

 

 

3.9.1 Waterbalans voor de stabiele situatie 

 

Indien het rad niet draait, er geen sluizen worden opengezet of toegedraaid en er geen neerslag valt is 

er sprake van een stabiele situatie waarbij het inkomend debiet gelijk is aan het uitgaand debiet en het 

volume van de leigracht en vijver nauwelijks verandert. Tabel 6 geeft de volumes van de waterbalans 

over één dag voor zes verschillende dagen weer. Er zijn zowel positieve als negatieve fouten. De 

grootste waarden zijn te vinden bij de negatieve fouten. Wat ook opvalt is dat de grootste fouten 

voorkomen bij de kleinste debieten. Bij de metingen op 13 september en 11 oktober was het uitgaand 

debiet veel groter dan het inkomend debiet. Op 17 september was het andersom, maar het verschil is 

hier kleiner. Voor de uitgaande debieten van minder dan 0,023 m³ s-1 kon niet worden vergeleken 

tussen het uitgaand debiet volgens de snelheid-oppervlakte methode en de rechthoekige overlaat. Er 

werd besloten om deze kleine debieten volgens een lineaire vergelijking om te rekenen, maar het is 

niet zeker of het debiet volgens deze twee methodes wel een lineaire relatie hebben. Ook bij de 

vergelijking die eerder werd gemaakt tussen het inkomend en uitgaand debiet (hoofdstuk 3.4) werd 

duidelijk dat op deze kleine debieten veel verschil zat.  

 

Tabel 6: : Waterbalans van het hydrologisch systeem van de Van Den Borresmolen voor één 

dag voor een stabiele situatie 

datum

P           

(m³)

 Qin       

(m³)

Quit     

(m³)

Qg         

(m³)

Δs        

(m³)

fout    

(m³)

gem Qin 

(m³ s-1)

gem Quit       

(m³ s-1)
fout (%)   

Qin

fout (%) 

Quit

13/09/2017 0,0 993 1576 166 111 -860 0,012 0,019 87% 55%

17/09/2017 0,0 804 633 118 484 -431 0,009 0,008 54% 68%

11/10/2017 0,0 961 2159 170 -24 -1344 0,011 0,026 140% 62%

8/12/2017 0,0 3583 3888 170 -178 -297 0,042 0,046 8% 8%

6/02/2018 0,0 5325 5117 126 -14 96 0,062 0,06 2% 2%

1/03/2018 0,0 2656 2397 0 -2 261 0,031 0,028 10% 11%  

 



 

36 
 

Op figuur 17 is te zien dat bij een inkomend debiet van ongeveer 0,01 m³ s-1 het uitgaand debiet 

varieert van ongeveer 0,01 m³ s-1 – 0,04 m³ s-1. Over een periode van 24 uur kan dit al voor een groot 

verschil zorgen. Het is belangrijk de fout te bekijken in verhouding tot het inkomend en uitgaand 

volume. Zo is er op 13 september een fout van -862 m³ en was het inkomend volume 993 m³. De fout 

is hier 87% van het inkomend volume en 52% van het uitgaand volume. Op 11 oktober is de fout veel 

groter, terwijl het inkomend volume ongeveer gelijk was aan dat van 13 september. De fout is hier 

zelfs 140% van het inkomend volume en 60% van het uitgaand volume. Ook op 17 september is de 

fout op de waterbalans meer dan 50% van zowel het inkomend als uitgaand debiet. Op 8 december, 6 

februari en 1 maart is de fout op de waterbalans veel kleiner. Alhoewel het uitgaand debiet op 1 maart 

maar iets groter was dan op 11 oktober en er op beide dagen slecht weinig verandering was van het 

opgeslagen volume, was het inkomend debiet erg verschillend. Op 1 maart waren het inkomend en 

uitgaand debieten meer aan elkaar gelijk waardoor de fout hier slechts een 10% bedraagt van het 

inkomend/uitgaand debiet. Op 8 december en 6 februari is de fout nog kleiner.  

 

 

 

Figuur 27: Waterbalans van het hydrologisch systeem van de Van Den Borresmolen voor een 

dag met een stabiele situatie  
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Ze bedraagt respectievelijk 8% (7%) en 2% (2%) van het inkomend (uitgaand) debiet. Het gemiddelde 

debiet was op deze twee dagen ook groter. De gegevens tonen duidelijk aan dat de grootste fouten 

voorkomen bij de laagste debieten. Op figuur 27 is de volumeverandering per minuut te zien voor 11 

oktober en 1 maart. Wat meteen opvalt is dat de volumeverandering van de vijver en leigracht op 11 

september veel meer schommelde dan op 1 maart. Op beide dagen situeerde de schommeling zich 

wel rond nul. Op 1 maart waren het inkomend en uitgaand volume gelijkaardig, terwijl op 11 

september het uitgaand volume steeds groter was (bijlage 3 bevat de figuren van de andere dagen). 

 

3.9.2 Waterbalans voor de situatie waarbij het rad draait 

 

Wanneer het rad draait wordt het uitgaand debiet artificieel aangepast. Het rad draait meestal met een 

debiet tussen 0,08 m³ s-1 en 0,15 m³ s-1. De fout op de waterbalans is zowel positief als negatief. Op 1 

oktober is de fout erg groot, meer dan dubbel zo groot als het inkomend debiet en 47% van het 

uitgaand debiet. Wat opvalt bij deze meting is dat het grootse uitgaande debiet (max Quit) hier een stuk 

groter is dan bij de andere metingen. Het maximale debiet (0,206 m³ s-1) kwam voor toen het rad aan 

het draaien was en over het algemeen draaide de molen deze dag met een groter debiet dan op de 

andere dagen. Gedurende de eerste drie uur dat het rad draaide kwam het water aan M3 tot ongeveer 

0,39 m, wat betekent dat per minuut ongeveer 11,9 m³ water uit het systeem wegstroomde. Op de 

andere dagen bedroeg de hoogte van het water aan M3 gedurende de eerste uren dat het rad draaide 

maximum 0,3 m en meestal zelfs iets minder. Ook was het gemiddelde inkomende debiet lager (gem 

Qin) dan op de andere dagen dat het rad draaide en zoals reeds werd aangehaald lijkt de fout groter te 

zijn bij lage debieten. 

 

Tabel 7: : Waterbalans van het hydrologisch systeem van de Van Den Borresmolen voor één 

dag waarbij het rad heeft gedraaid 

datum

P          

(m³)

 Qin    

(m³)

Quit        

(m³)

Qg        

(m³)

Δs        

(m³)

fout     

(m³)

gem Qin 

(m³ s-1)

max Quit       

(m³ s-1)
fout (%)   

Qin

fout (%) 

Quit

1/10/2017 0,0 1029 5566 78 -1950 -2665 0,012 0,206 259% 48%

22/02/2018 0,0 3588 4102 80 -717 123 0,042 0,133 3% 3%

23/02/2018 0,0 3454 3201 74 588 -409 0,04 0,138 12% 13%

5/03/2018 0,0 4352 4633 82 -594 231 0,051 0,143 5% 5%

9/03/2018 1,6 4566 4417 64 -291 377 0,053 0,111 8% 9%

15/03/2018 2,5 9265 8889 128 141 109 0,108 0,217 1% 1%

 

Voor de grote debieten is er, net zoals bij de erg kleine debieten, minder zekerheid dat ze juist zijn. De 

extra opmeting van het uitgaand debiet door het installeren van een rechthoekige overlaat werd 

slechts gedaan tot een debiet van 0,15 m³ s-1 volgens de snelheid-oppervlakte methode, wat 

overeenkwam met een uitgaand debiet van ongeveer 0,18 m³ s-1 volgens de rechthoekige overlaat. 

Voor grotere debieten valt niet met zekerheid te zeggen of de verhouding tussen het debiet volgens 

de snelheid-oppervlakte methode en de rechthoekige overlaat gelijk blijft of verandert. Op figuur 17, 

die de overeenkomst toont tussen het inkomend en het uitgaand debiet, is ook te zien dat er voor 
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debieten tussen 0,15 m³ s-1 en 0,25 m³ s-1 een iets grotere afwijking is van de 1:1 lijn. Op alle andere 

dagen is de fout op de waterbalans echter veel kleiner. Op 15 maart bedraagt de fout slechts 1% van 

het inkomend of uitgaand debiet. Op 22 februari en 5 maart respectievelijk 3% en 5% van zowel het 

inkomend als uitgaand debiet. Op 15 maart was het maximum uitgaand debiet ook erg groot, maar in 

tegenstelling tot 1 oktober, kwam dit enkel voor bij het in gang zetten van het rad en kwam een debiet 

van meer dan 0,19 m³ s-1 niet langer dan tien minuten voor.  

 

 

 

Figuur 28: : Waterbalans van het hydrologisch systeem van de Van Den Borresmolen voor een 

dag waarbij het rad heeft gedraaid 

 

Figuur 28 toont de volumeverandering per minuut voor 23 februari en 15 maart. Het moment dat sluis 

3 werd opengezet is hier heel duidelijk op te herkennen aan de plotse toename van het uitgaande 

debiet en de afname van het opgeslagen volume. Het inkomend volume was ongeveer constant over 

de hele dag. Op 23 februari was het uitgaand volume tot het rad begon te draaien erg klein. Dit komt 

doordat de molen de dag ervoor ook draaide en de vijver en leigracht dus ’s nachts werden opgevuld. 

De volumeverandering van de vijver was dan ook positief, ongeveer 2 m³ per minuut en net iets 
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minder dan het inkomend volume. Toen het rad draaide, nam het uitgaand volume langzaam af. Toen 

de molen stopte met draaien en de sluizen werden dichtgezet nam het uitgaand debiet sterk af, terwijl 

de volumeverandering van de vijver en leigracht weer positief werd. 15 maart begon met een stabiele 

situatie waarbij het inkomend en uitgaand volume gelijk zijn. In tegenstelling tot 23 februari nam het 

inkomend volume toe, waardoor het uitgaand volume dat gebruikt werd voor het rad minder afnam en 

de volumeverandering van de vijver en leigracht dichter naar nul kwam. Het groter inkomend volume 

zorgde er voor dat de volumeverandering van het opgeslagen water minder groot was en dat de vijver 

en leigracht sneller werden opgevuld toen het rad stopte met draaien. Tegen het einde van deze dag 

was de vijver weer bijgevuld en werd het inkomend volume weer gelijk aan het uitgaan volume (de 

figuren van de andere dagen zijn te vinden in bijlage 3).  

 

3.9.3 Waterbalans voor de niet stabiele situatie 

 

Wanneer er neerslag valt heeft dit enerzijds een invloed door het water dat rechtstreeks op het 

oppervlak van de vijver en leigracht valt, anderzijds neemt het inkomend debiet toe. Dit laatste zorgt 

voor veel grotere volumeveranderingen.  

 

Tabel 8: : Waterbalans van het hydrologisch systeem van de Van Den Borresmolen voor één 

dag voor een niet stabiele situatie 

datum

P        

(m³)

 Qin        

(m³)

Quit        

(m³)

Qg       

(m³)

Δs       

(m³)

fout      

(m³)

gem Qin 

(m³ s-1)

max Qin       

(m³ s-1)

gem Quit       

(m³ s-1)

max Quit       

(m³ s-1)

fout (%)   

Qin

fout (%) 

Quit

30/09/2017 5,7 2372 4421 170 108 -2321 0,028 0,209 0,052 0,159 98% 53%

30/11/2017 11,9 10819 12691 0 164 -2024 0,126 0,301 0,147 0,379 19% 16%

13/12/2017 15,2 72639 95880 76 -325 -22977 0,840 3,205 1,113 4,164 32% 24%

27/12/2017 7,5 7260 7405 0 392 -532 0,085 0,256 0,086 0,198 7% 7%

18/01/2018 5,1 7022 6365 124 350 188 0,083 0,203 0,076 0,144 3% 3%

12/03/2018 3,5 11180 10507 46 1547 -917 0,129 0,167 0,122 0,702 8% 9%

 

Op 13 december werd zelfs een maximum inkomend debiet (max Qin) van 3,205 m³ s-1 gemeten. Dit is 

ongeveer 25 keer zoveel als het maandelijks gemiddelde voor december. Er viel die dag dan ook erg 

veel neerslag (20,6 mm). Het water in de leigracht kwam op deze dag zo hoog te staan dat het via de 

noodoverloop begon weg te stromen. Zoals reeds werd uitgelegd komt een deel van het water dat via 

de noodoverloop wegstroomt weer in de beek voor de meting van het uitgaand debiet plaatsvindt, 

maar als er veel water via de noodoverloop stroomt, gaat ook een deel over de weg en komt het na 

M3 in de beek terecht (zie figuur 9). Hierdoor zou het gemeten uitgaand debiet kleiner moeten zijn dan 

het inkomend debiet. Anderzijds zijn er tussen de plaats van de meting van het inkomend debiet een 

aantal plaatsen waar extra water in de beek kan komen. Als eerste is er een grachtje dat net na M1 in 

de beek uitkomt. Bij hevige neerslag komt hierlangs extra water in de beek. Wat verderop is een iets 

grotere gracht en tenslotte komt ook een overstort van de riolering in de beek uit, dat enkel in werking 

treed bij hevige neerslag (https://www.vmm.be/, 1/05/2018). De fout op de waterbalans op 13 

december bedraagt -22977 m³. Dit is 32% van het inkomend debiet en 24% van het uitgaand debiet. 
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Ook op de andere dagen gaat de fout op de waterbalans over het algemeen over erg grote volumes, 

maar in vergelijking tot het inkomend en uitgaand volume is de fout wel te vergelijken met de andere 

situaties. Op figuur 29 is de volumeverandering per minuut te zien voor 30 september en 27 

december. Het inkomend en uitgaand volume waren op 30 september duidelijk niet in evenwicht, 

terwijl er tot 14:00 uur nauwelijks een volumeverandering van het opgeslagen water was. De fout op 

dit eerste deel alleen, van 0:00 uur tot 14:00 uur is -920 m³. Om 14:00 is er een heel duidelijke piek te 

zien van het neerslagevenement. Het inkomend volume steeg plots tot 12 m³ per minuut en nam 

vervolgens weer af. Ook het opgeslagen volume nam plots toe en de curve is erg gelijkend met die 

van het inkomend volume. Het uitgaand volume nam echter minder snel toe en nam ook veel 

langzamer weer af. Door de verbreding van de beek en door de vijver trad een buffereffect op 

waardoor het piekdebiet wat afnam, dus dit resultaat was wel te verwachten. Het uitgaand volume 

bleef echter in verhouding wel erg lang hoog. Dit zorgt voor het resterende deel van de fout op de 

waterbalans.  

 

 

  

Figuur 29: : Waterbalans van het hydrologisch systeem van de Van Den Borresmolen voor een 

dag met neerslag 
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Op 27 december, 18 januari en 12 maart is de fout minder dan 10% van zowel het inkomend als 

uitgaand debiet. Op 30 september is de fout echter bijna even groot als het berekende inkomend 

volume. Op deze dag was het gemiddelde inkomende debiet echter lager dan op de andere dagen.  

 

3.10 Optimale werking en mogelijke toekomstscenario’s 

 

3.10.1 Optimale werking van de molen 

 

De optimale werking van de molen wordt bepaald door het inkomend debiet, het uitgaand debiet (in dit 

geval het debiet waarmee het rad draait(Qrad)), het rendement dat met dit debiet gehaald wordt en het 

maximum volume dat kan worden opgeslagen. Voor zes verschillende inkomende debieten (0,015 m³ 

s-1, 0,03 m³ s-1, 0,06 m³ s-1, 0,075 m³ s-1, 0,09 m³ s-1 en 0,11 m³ s-1) werd onderzocht met welk 

uitgaand debiet men het meeste energie kan opwekken op één week tijd. De uitgaande debieten die 

onderzocht werden zijn 0,094 m³ s-1, 0,112 m³ s-1 en 0,143 m³ s-1. Het volume aan opgeslagen water 

bij een waterstand van 1,7 m werd als maximum genomen en is 2962 m³. Aangezien 75 m³ hiervan 

dead storage is, betekent dit dat 2887 m³ gebruikt kan worden om energie op te wekken. Het volume 

van het inkomend debiet over de periode dat het rad draait komt hier nog bij en kan ook gebruikt 

worden.  

 

Tabel 9: Opgewekte energie bij een inkomend debiet van 0,03 m³ s-1 

Qrad  = 0,094 m³ s-1   η=69% Qrad  = 0,112 m³ s-1   η=63% Qrad  = 0,143 m³ s-1   η=63%

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

dag 1 10,25 24,8 dag 1 8,25 21,7 dag 1 6,25 21,0

dag 2 1,75 4,2 dag 2 1,75 4,6 dag 2 1,25 4,2

dag 3 2,75 6,6 dag 3 2,25 5,9 dag 3 1,75 5,9

dag 4 2,75 6,6 dag 4 2,25 5,9 dag 4 1,75 5,9

dag 5 2,75 6,6 dag 5 2,25 5,9 dag 5 1,75 5,9

dag 6 2,75 6,6 dag 6 2,25 5,9 dag 6 1,75 5,9

dag 7 2,75 6,6 dag 7 2,25 5,9 dag 7 1,75 5,9

totaal 25,75 62,3 totaal 21,25 55,9 totaal 16,25 54,6

per dag 2,75 7 per dag 2,25 6 per dag 1,75 6

per week 19,25 47 per week 15,75 41 per week 12,25 41  

 

Tabel 9 geeft het aantal uur en de opgewekte energie per dag weer voor een inkomend debiet van 

0,03 m³ s-1 (de tabellen voor de andere inkomende debieten zijn te vinden in bijlage 4). Het inkomend 

debiet is echter te klein om over de periode dat het rad stil ligt dit volume weer volledig aan te vullen. 

Wanneer het rad de volgende dag start, is dus een kleiner opgeslagen volume aan water beschikbaar. 

Wanneer de vijver en leigracht worden opgevuld is er nog steeds een uitgaand debiet doordat er 

water tussen de planken van sluis 2 doorlekt. Dit is het lekdebiet en werd voor alle berekeningen 

gelijkgesteld aan 0,005 m³ s-1. Het lekdebiet is niet hetzelfde als het debiet dan door de grond 

wegstroomt, Qg. Ook Qg werd meegerekend als uitgaand debiet, afhankelijk van de hoogte op 
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dezelfde manier als in 3.9. Op de tweede dag is het beschikbare volume aan water bij het starten van 

het rad het kleinst omdat de molen op de eerste dag langer heeft gedraaid en er dus minder tijd is 

tussen de twee maalbeurten om de vijver en leigracht op te vullen. Vanaf de derde dag lijkt het 

systeem in een evenwicht te zijn, waarbij het rad elke dag ongeveer even lang kan draaien. De 

gemiddelde opgewekte energie per dag werd bepaald door het gemiddelde te nemen van dag drie tot 

en met dag zeven. Voor de opgewekte energie per week werd het gemiddelde per dag met zeven 

vermenigvuldigd.  

 

Wanneer het inkomend debiet 0,075 m³ s-1 is of meer kan het opgeslagen volume aan water 

gedurende de nacht wel weer worden aangevuld tot het maximum. Bij een inkomend debiet 0,06 m³ s -

1 kan dit enkel wanneer Qrad = 0,094 m³ s-1. Bij een inkomend debiet van 0,06 m³ s-1 kan twaalf uur 

lang stroom worden opgewekt als Qrad = 0,094 m³ s-1 of Qrad = 0,112 m³ s-1. Wanneer Qrad = 0,143 m³ 

s-1 kan pas twaalf uur stroom worden opgewekt bij een inkomend debiet van 0,09 m³ s-1. Om per week 

zoveel mogelijk energie op te wekken moet men afhankelijk van het inkomend debiet een debiet voor 

het rad kiezen. Zoals in tabel 10 te zien is werkt men bij lage inkomende debieten het best met het 

uitgaand debiet met het hoogste rendement. Met een debiet van 0,112 m³ s-1 of 0,143 m³ s-1 is het 

rendement even hoog. Zolang het beschikbare water een beperkende factor is, is er bijna geen 

verschil in de hoeveelheid opgewekte energie per week. Wanneer er meer dan genoeg water 

beschikbaar is zal met het grootste debiet meer energie kunnen worden opgewekt. Dit is zo vanaf een 

inkomend debiet van 0,075 m³ s-1. Qrad = 0,094 m³ s-1 Wanneer het debiet nog groter wordt zal dit 

niets veranderen aan de opgewekte hoeveelheid energie. De maximumhoeveelheid energie die op 

één week wordt opgewekt is 282 kWh. 

 

Tabel 10: Opgewekte energie op weekbasis (kWh)  

0,094   

η=69%

0,112   

η=63%

0,143   

η=36%

0,015 62 56 55

0,03 115 103 101

0,06 203* 221* 221

0,075 203* 221* 270

0,09 203* 221* 282*

0,11 203* 221* 282*

* molen draait maximum aantal uren

Qrad (m³ s-1)   

 Qin                          

(m³ s-1)

 

 

3.10.2 Vergroten van de opslagcapaciteit 

 

Op dit moment wordt bij een waterstand van 1,7 m in de leigracht een volume van ongeveer 2962 m³ 

water opgeslagen. De opslagcapaciteit zou vergroot kunnen worden door het uitbaggeren van de 

vijver en de leigracht, waar voornamelijk aan de kant van sluis 3 een ophoping van sediment is (figuur 

22). Voor de kleine inkomende debieten, die niet in staat zijn de huidige volume van de vijver en 
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leigracht ’s nachts weer op te vullen, heeft het vergroten van de opslagcapaciteit geen effect op de 

maximale hoeveelheid stroom die men kan opwekken. Bij de grotere inkomende debieten wordt het 

gebruikte volume wel volledig aangevuld en wordt zelfs het evenwicht bereikt waarbij het inkomende 

en uitgaande debiet gelijk zijn. Het vergroten van de opslagcapaciteit zorgt ervoor dat er ’s nachts 

meer water kan worden opgeslagen en er overdag dus ook meer water kan worden gebruikt om 

energie op te wekken. Indien met de huidige opslagcapaciteit reeds twaalf uur per dag elektriciteit kan 

worden opgewekt, heeft het vergroten van de opslagcapaciteit ook geen effect, aangezien twaalf uur 

als maximum werd genomen. Er werden twee verschillende scenario’s voor het vergroten van de 

opslag getest. Het eerste scenario, minimaal baggeren, houdt in dat de leigracht tot ongeveer 100 m 

stroomopwaarts van het rad wordt uitgebaggerd zodat de beek tot daar over de volledige breedte 

even diep is. De diepte wordt bepaald door het huidige diepste punt. De vijver wordt zo uitgegraven 

dat de bodem niet meer afloopt. De bodem van de vijver komt dan overal overeen met 1,04 m aan M2. 

Dit is ook de hoogte van de betonnen drempel waar sluis 1 op afsluit. In het tweede scenario, 

maximaal baggeren, wordt de vijver dieper uitgegraven, wat betekent dat sluis 1 vervangen zou 

moeten worden. De vijver wordt in dit scenario uitgegraven tot de bodem overeen komt met 0,43 m 

aan M2, de hoogte van de maalsluis. Met maximaal baggeren is de vijver ongeveer 0,6 m dieper dan 

met minimaal baggeren.  

 

Tabel 11: Effect van het vergroten van de opslagcapaciteit op de opgewekte energie op 

weekbasis, Qrad = 0,143 m³ s-1 

 Qin (m³ s-1) kWh winst kWh winst

0,015

0,03

0,06

0,075 282 4% 282 4%

0,09

0,11 geen effect

geen effect

Δs minimaal baggeren Δs maximaal baggeren

geen effect

geen effect

geen effect

 

 

Figuur 30 geeft de volumes voor deze twee scenario’s en het huidige volume weer. Met minimaal 

baggeren is het opgeslagen volume bij een hoogte van 1,7 m gelijk aan 3401 m³. Dit is 440 m³ meer 

dan in de huidige situatie, maar 192 m³ van dit extra volume is dead storage. Het dead storage volume 

is dan in totaal 267 m³. Met een waterstand van 1,7 m in de leigracht zorgt minimaal baggeren slechts 

248 m³ extra water dat kan gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Met maximaal baggeren is 

er 1383 m³ water extra beschikbaar voor de molen. Het dead storage volume is gelijk aan dat bij 

minimaal baggeren. Tabel 11 geeft de opgewekte energie weer voor één week. Bij een inkomend 

debiet van 0,06 m³ s-1 kon de vijver enkel aangevuld worden indien Qrad = 0,094 m³ s-1, maar de 

meeste energie wordt opgewekt bij een groter uitgaand debiet. Wanneer het inkomend debiet lager is 

of gelijk aan 0,06 m³ s-1, heeft het vergroten van de opslagcapaciteit dus geen effect omdat het 

inkomend debiet te klein is. Indien het inkomend debiet groter is, is er enkel een effect met het 

grootste uitgaande debiet (0,143 m³ s-1) aangezien met een lagere Qrad reeds twaalf uur energie kan 
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worden opgewekt. De winst werd berekend ten opzichte van de maximum hoeveelheid energie die 

kan worden opgewekt bij eenzelfde inkomend debiet (tabel 10). Er is slechts 4% winst. Bovendien is 

er geen verschil tussen de twee scenario’s. Dit komt doordat het volume water dat kan worden 

aangevuld wanneer de molen stil ligt lager is dan de maximum opslagcapaciteit.  

 

 

Figuur 30: Effect van het uitbaggeren van de leigracht en vijver  

 

3.10.3 Het aanleggen van een nevengeul voor vismigratie 

 

Een watermolen vormt een migratieknelpunt voor de vissen die in de waterloop aanwezig zijn. Al 

enkele jaren wordt er aan gedacht een vistrap te installeren aan de molen om dit knelpunt op te lossen 

(N.N., 2008). Op de Zwalm, de beek waar de Traveinsbeek in uitmondt, zijn reeds enkele vistrappen 

aanwezig waar watermolens een knelpunt vormen (Buysse et al., 2007). Er werd aan deze molens 

een nevengeul aangelegd die een langere afstand door het dal aflegt om het verval van de molen te 

overbruggen (Buysse et al., 2007). In 2008 werd door Provincie Oost-Vlaanderen, beheerder van de 

Traveinsbeek, reeds een studie uitgevoerd voor het aanleggen ven een nevengeul aan de Van Den 

Borresmolen (N.N., 2008). Aangezien de Traveinsbeek een beek met een klein debiet is, zal het 

aanleggen van een nevengeul die van water moet worden voorzien een grote impact hebben op de 

hoeveelheid energie die de molen kan opwekken. De nevengeul zou volgens deze studie in de 

periode van maart tot juli minstens drie opeenvolgende dagen (72 uur) al het water van de 

Traveinsbeek moeten krijgen indien het debiet minder is dan 0,05 m³ s-1, indien het debiet meer is dan 

0,05 m³ s-1 kan een deel naar de molen gaan. In de periode van augustus tot februari zijn de vissen 

minder actief en is er minder migratie (N.N., 2008). In deze periode zou de nevengeul één dag per 

week water moeten krijgen, of indien er een groot inkomend debiet is, wordt vermeld dat de molen 

maximaal kan draaien en het restdebiet naar de nevengeul gaat (N.N., 2008).  

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

vo
lu

m
e 

(m
³)

hoogte (m)
huidig volume

volume bij minimaal baggeren (440 m³ extra)

volume bij maximaal baggeren (1383 m³ extra)



 

45 
 

Om het effect van het aanleggen van de nevengeul te onderzoeken werd berekend hoeveel energie 

men nog kan opwekken indien al het water, of minstens 0,05 m³ s-1, drie dagen (maart-juli) of één dag 

(augustus-februari) naar de nevengeul gaat (tabel 12). Het verlies werd berekend ten opzichte van de 

maximale hoeveelheid energie die men bij eenzelfde inkomend debiet kan opwekken in de huidige 

situatie (tabel 10). Het debiet waarmee het rad draait werd, indien dit voordeliger was, verlaagd op de 

dagen dat er een effect was van het verminderde inkomende debiet (zie bijlage 4). Ook werd gekeken 

in welke mate het vergroten van de opslagcapaciteit het verlies aan opgewekte energie kan 

compenseren.  

 

Tabel 12: Effect van een nevengeul voor vismigratie op de opgewekte energie op weekbasis  

kWh verlies kWh verlies kWh verlies kWh verlies kWh verlies kWh verlies

0,015 40 15% 27 43%

0,03 99 14% 66 43%

0,06 186 16% 131 41%

0,075 257 5% 198 27% 260 4% 203 25% 262 3% 212 21%

0,09 265 6% 229 19% 265 6% 228 19% 270 4% 240 15%

0,11 275 2% 260 8% 279 1% 262 7% 282 0% 269 5%

maart-juli: vistrap werkt 3 opeenvolgende dagen per week 

augustus-februari: vistrap werkt 1 dag per week

geen effect geen effect

Qin            

(m³s-1)

geen effect geen effect

geen effect geen effect

huidige Δs Δs minimaal baggeren Δs maximaal baggeren

aug - feb maart - juli aug - feb maart - juli aug - feb maart - juli

 

Met de huidige opslagcapaciteit kan men indien er een klein inkomend debiet is, in maart tot juli 43% 

minder stroom opwekken. Vanaf een debiet van 0,06 m³ s-1 of meer wordt het verlies minder tot het bij 

een debiet van 0,11 m³ s-1 slechts 8% bedraagt. In de periode augustus-februari verliest men 

maximum 16%. Bij debieten groter dan 0,06 m³ s-1 verliest men dan maximum 6%. Het vergroten van 

de opslagcapaciteit heeft ook hier geen effect bij de drie laagste inkomende debieten indien de molen 

dagelijks draait, aangezien de vijver ook nu niet volledig kan worden gevuld gedurende de nacht. 

Indien Bij een inkomend debiet groter of gelijk aan 0,075 m³ s-1 is er wel een effect wanneer de 

opslagcapaciteit vergroot wordt. Het grootste effect is er met maximaal baggeren. Zo wordt bij een 

inkomend debiet van 0,075 m³ s-1 in maart-juli het verlies 21% in plaats van 27% en bij een inkomend 

debiet van 0,09 m³ s-1 15% in plaats van 19%. Bij een inkomend debiet van 0,11 m³ s-1 is er in de 

periode augustus-februari geen verlies meer indien de opslagcapaciteit wordt vergroot. Bij de lage 

inkomende debieten blijft wel een groot verlies bestaan. 
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4. DISCUSSIE 

 

4.1 Kritische bespreking van de opmetingen: de fout op de waterbalans 

 

De waterbalans werkt volgens het behoud van massa. Bij een open systeem is de verandering in 

wateropslag gelijk aan de hoeveelheid water die in het systeem komt min de hoeveelheid water die uit 

het systeem gaat (3). Dit principe van behoud van massa kan gebruikt worden om de grootteorde te 

bepalen van de termen van de waterbalans die anders moeilijk te meten of te schatten zijn, zoals 

bijvoorbeeld de evaporatie (Woo & Waddington, 1990) of de grondwaterstroom (Boyd & Gross, 2000; 

Trask et al., 2017). Er moet hierbij wel rekening worden gehouden met een mogelijke fout op de 

metingen van de andere termen (Trask et al., 2017). Wanneer de mogelijke fout die op de metingen 

echter verkeerd wordt ingeschat, zal de waarde van de term die men wil bepalen ook verkeerd zijn, 

zonder dat men dit doorheeft. In deze studie werd getracht alle termen van de waterbalans 

afzonderlijk te bepalen, waardoor de fout op de waterbalans een idee geeft van de correctheid van de 

metingen en inschattingen. Zoals bleek uit de waterbalansen die werden opgesteld voor verschillende 

situaties was de grootteorde van de fout erg variabel. Op sommige dagen bedroeg de fout meer dan 

het inkomende debiet, op andere dagen was de fout minder dan 10% van het inkomende debiet.  

 

Op elke opmeting zit een bepaalde onzekerheid. Bij het bepalen van de waterbalans komen al deze 

onzekerheden samen waardoor er een afwijking van nul kan zijn op de vergelijking van de 

waterbalans (3). Deze afwijking op de metingen kan groter zijn doordat bijvoorbeeld 

vereenvoudigingen werden gemaakt voor het berekenen van het volume, of door de niet helemaal 

ideale omstandigheden voor het opmeten van het debiet. Het inkomend debiet werd gemeten met een 

V-vormige overlaat (4). De plank die hier de V-vorm vormde was achttien millimeter dik om stevig 

genoeg te zijn, maar in principe mag een scherpe overlaat maar twee millimeter dik zijn (Bos, 1976). 

Het is echter zeker geen brede overlaat, want daarbij is het horizontale deel van de overlaat minimum 

1,75 keer de maximale hoogte van het water (Bos, 1976). Het uitgaand debiet werd reeds met twee 

methodes gemeten, (zie vergelijking (8) en (9)), omdat de eerste, de snelheid-oppervlakte methode, 

niet helemaal correct leek te zijn. Bij de snelheid-oppervlakte methode kan er een fout zitten op het 

bepalen van de stroomsnelheid. Zeker bij de wat grotere debieten was het moeilijk om een constant 

debiet te behouden tijdens de opmetingen. Ook op de oppervlakteberekening kan een fout zitten. De 

dwarssectie werd wel goed opgemeten, maar was minder regelmatig dan verwacht. Zeker bij kleine 

debieten kan dit een invloed hebben. Hier komt nog bij dat de bedding van de beek werd uitgesleten 

tijdens de bestudeerde periode (figuur 13). De grootste verandering van de bedding is waarschijnlijk 

deze van 11 maart, maar het is mogelijk dat de bedding daarvoor ook al hier en daar werd uitgesleten 

en eventueel weer gevuld waardoor de dwarsdoorsnede veranderde. Ook dit heeft voornamelijk een 

invloed op de kleine debieten. De tweede methode die werd toegepast om het uitgaand debiet te 

berekenen, het installeren van een rechthoekige scherpe overlaat, hangt niet af van het uitslijten van 

de bedding of een eventuele fout op de stroomsnelheid, maar de beperking is hier dat niet alle 

debieten op deze methode werden opgemeten. De debieten lager dan 0,023 m³ s-1 volgens de 
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snelheid-oppervlakte methode konden niet vergeleken worden met deze methode doordat het water 

aan M3 nog niet in evenwicht was. Anderzijds werd de meting volgens de rechthoekige overlaat, wat 

het maximum debiet betreft, beperkt door het inkomende debiet op het moment van de meting. 

Debieten groter dan 0,15 m³ s-1 volgens de snelheid-oppervlakte methode werden niet met de tweede 

methode opgemeten. Er is dus geen zekerheid of de relatie tussen de twee methodes voor grotere 

debieten gelijk blijft.  

 

De grootste fouten lijken voor te komen bij erg kleine debieten. De V-vormige overlaat wordt gezien 

als een meetinstrument dat erg nauwkeurig is voor het opmeten van kleine debieten (Bos, 1976; 

Hudson, 1993). Dit doet vermoeden dat de fout voornamelijk door het uitgaand debiet wordt 

veroorzaakt. Toch kan niet met zekerheid gezegd worden dat het inkomend debiet wel helemaal juist 

is. Volgens de vergelijking van de waterbalans zijn de grootste fouten te vinden wanneer het debiet 

lager is dan 0,015 m³ s-1 voor het inkomend debiet en lager dan 0, 2 m³ s-1 voor het uitgaand debiet en 

bij debieten groter dan 0,2 m³ s-1 (zie tabel 6-8). Op figuur 17, die de vergelijking geeft van het 

inkomend en uitgaand debiet gedurende een stabiele situatie, is te zien dat het inkomende en 

uitgaande debiet erg goed overeenkomen tussen 0,05 m³ s-1 en 0,15 m³ s-1. Van 0,15 m³ s-1 en 0,2 m³ 

s-1 wijken het inkomend en uitgaand debiet iets meer van elkaar af. Het grootste verschil is echter bij 

debieten van minder dan 0,05 m³ s-1. Bij een inkomend debiet van ongeveer 0,01 m³ s-1 varieert het 

uitgaand debiet van 0,01 m³ s-1 tot 0,04 m³ s-1. 

 

Over het algemeen kan gesteld worden dat op de metingen van debieten lager dan 0,05 m³ s-1 en 

hoger dan 0,2 m³ s-1 een grotere fout kan zitten. De debieten waarvoor het rendement van de molen 

bepaald werd zijn echter groter dan 0,05 m³ s-1 en kleiner dan 0,2 m³ s-1, waardoor kan worden 

aangenomen dat het berekende rendement en het berekende debiet waarmee de molen draait wel 

juist zijn. 

 

4.2 Het hydrologisch systeem van de Van Den Borresmolen 

 

Voor waterlopen met een klein debiet en indien het mogelijk is een verval van minstens 2,5 m te 

creëren, zijn bovenslagmolens de beste optie. Bovendien hebben ze een hogere efficiëntie dan 

middenslag- of onderslagmolens (Quaranta & Revelli, 2015). Bovenslagmolens zijn het meest 

geschikt bij een debiet tussen 0,1 m³ s-1 en 0,2 m³ s-1 per meter breedte (Müller & Kauppert, 2004). 

Om een bovenslagmolens te kunnen laten draaien is echter een verval nodig. Het verval is meestal 

tussen 2,5 m en 10 m (Müller & Kauppert, 2004). Bij de Van Den Borresmolen bedraagt het verval vier 

meter en dit werd bekomen door de beek uit haar oorspronkelijke bedding te leiden (De Boever, 

persoonlijke mededeling 16 maart 2017). Vaak werd bij molens een vijver aangelegd voor de opslag 

van water door de rivier af te dammen. Dit extra volume water werd gebruikt om het uitgaand debiet te 

vergroten (Brykala & Podgórski, 2008). Bij de Van Den Borresmolen is deze extra opslagcapaciteit 

gedurende de grootste tijd van het jaar noodzakelijk om voldoende uitgaand debiet te garanderen. 

Brykala & Podgórski (2008) onderzochten de grootte van molenvijvers in een regio in Polen en 
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vonden dat de opslagcapaciteit gemiddeld 35 000 m³ was. De onderzochte rivieren hadden een debiet 

van maximaal 2 m³ s-1. Het debiet van de Traveinsbeek is echter veel kleiner dan 2 m³ s-1 en het heeft 

geen zin om de opslagcapaciteit te groot te maken. De grootte van de vijver moet afgestemd zijn op 

het inkomend debiet en de maalfrequentie. In de vijver en leigracht van de Van Den Borresmolen kan 

maximum 2962 m³ water worden opgeslagen, zonder dat er water via de noodoverloop wegstroomt. 

Dit is het volume dat op 8,75 uur wordt gebruikt indien het rad draait met een debiet van 0,094 m³ s-1. 

Er wordt dan 21 kWh mee opgewekt. Indien Qrad = 0,143 m³ s-1 is, wordt dit volume op 5,75 uur 

gebruikt en wordt hiermee 19 kWh opgewekt. 

 

Simonovic (1992) deelt de opslag van reservoirs in drie delen in. Onderaan bevindt zich een volume 

dead storage, water dat wel wordt opgeslagen, maar niet kan worden gebruikt. Daarboven bevindt 

zich het actieve volume, het volume dat men daadwerkelijk kan gebruiken en tenslotte is er een 

volume dat is voorzien om overstromingen op te vangen (Simonovic, 1992). Het dead storage volume 

wordt bij de Van den Borresmolen bepaald door de hoogte van de maalsluis en bedraagt 75 m³. De 

molenvijver dient hier niet als opvangbekken voor overstromingen, maar meestal zijn de vijver en 

leigracht niet tot de maximumhoogte gevuld om te voorkomen dat bij een plots neerslagevenement het 

water via de noodoverloop wegstroomt. Wanneer er niet gepland is om de molen te laten draaien staat 

het water meestal 1,4 m tot 1,5 m hoog, wat overeenkomt met een opgeslagen volume van 1864 m³ 

tot 2230 m³. Voor men gaat malen kan men het opgeslagen volume nog wat laten toenemen. Als men 

dagelijks het rad laat draaien is de huidige opslagcapaciteit voor de meeste combinaties van 

inkomend en uitgaand debiet voldoende, enerzijds omdat met de kleinste inkomende debieten het 

huidige volume zelfs niet kan worden aangevuld en anderzijds omdat met uitzondering van het 

grootste Qrad reeds het maximaal aantal uren elektriciteit werd opgewekt.  

 

Uit het opstellen van de waterbalans blijkt dat voornamelijk het inkomend (Qin) en uitgaand debiet 

(Quit) de bepalende factoren zijn. Het gemiddelde inkomend debiet per maand is afhankelijk van het 

seizoen. In de winter is er veel minder evaporatie en evapotranspiratie van de vegetatie, waardoor 

meer water in de beek terecht komt. Dit zorgt voor hoge inkomende debieten (figuur 12). In de zomer 

is er door de hoger temperaturen juist veel evapotranspiratie. Van de neerslag die valt bereikt dan een 

veel kleiner deel de beek. Het maandelijks gemiddelde over de periode van de opmetingen was 

minimaal in augustus 2017 met een gemiddelde van 0,01 m³ s-1 en maximaal in december 2017 met 

een gemiddelde van 0,124 m³ s-1. Neerslagevenementen zorgen ook voor korte pieken in het 

inkomend debiet.  

 

Het uitgaand debiet is ook afhankelijk van het seizoen en de neerslag, maar kan ook artificieel worden 

aangepast door het openen of sluiten van sluis 2 en sluis 3. In tegenstelling tot het inkomend debiet 

kan er bij het uitgaand debiet een heel plotse debietverandering plaatsvinden. Wanneer de molen 

draait wordt het debiet artificieel verhoogt tot tussen 0,08 m³ s-1 en 0,15 m³ s-1. Wanneer de vijver en 

leigracht nadien worden opgevuld (Δs) wordt het uitgaand debiet (Quit) artificieel verlaagd. Het 

uitgaand debiet bestaat dan enkel uit het water dat tussen de planken van sluis 2 door lekt en de 



 

49 
 

grondwaterstroom (Qg). Indien sluis 2 erg goed is afgesloten kan dit lekdebiet beperkt worden tot 

ongeveer 0,005 m³ s-1. Dit kan echter nog wat toenemen wanneer de druk van het water toeneemt. 

Wanneer in noodsituaties, of om noodsituaties te voorkomen, sluis 2 volledig wordt opengezet kan het 

uitgaand debiet tijdelijk tot wel 4 m³ s-1 groot zijn.  

 

De grondwaterstroom (Qg) is afhankelijk van de hoogte van het water in de leigracht en draagt ook bij 

tot het uitgaand debiet. Als het water in de leigracht een hele dag hoog staat, kan Qg oplopen tot 170 

m³ op één dag. Een inkomend debiet van grondwaterstroming werd hier niet meegenomen. 

Aangezien de beek uit haar oorspronkelijke bedding is gehaald loopt het terrein aan één kant van de 

beek af. Het water zal dus ook eerder naar de oorspronkelijke thalweg lopen dan naar de bedding van 

de beek. Langs de andere kant kan er wel grondwater in de beek terecht komen, maar er wordt 

verondersteld dat dit slechts minimaal is in vergelijking tot de andere volumes. Ook kon dit in het kader 

van dit onderzoek niet worden opgemeten. De diepe infiltratie van grondwater werd ook niet 

meegerekend, maar wordt verondersteld erg beperkt te zijn aangezien de ondergrond uit zware klei 

bestaat (figuur 4). 

 

Het extra volume door neerslag dat rechtstreeks op het wateroppervlak van de vijver en leigracht valt 

(P) levert slechts een kleine bijdrage in vergelijking met het inkomend en uitgaand debiet. Het effect 

van neerslag is voornamelijk te merken aan een vergroot inkomend debiet.  

 

De evaporatie vanaf het open water (E) is in de heersende klimaatomstandigheden slechts laag. Voor 

de periode van de opmetingen was er een maximum evaporatie in augustus met 10,88 cm per maand. 

Het volume dat in augustus door evaporatie uit het systeem verdween is echter maar 1;5% van het  

inkomende volume van augustus. De andere maanden is er minder evaporatie en een groter 

inkomend debiet wat er toe leidt dat de evaporatie in verhouding nog veel kleiner wordt. De evaporatie 

werd dan ook verwaarloosd. De verandering in wateropslag (Δs) wordt door al deze andere termen 

bepaald.  

 

4.3 Het rendement van de Van Den Borresmolen 

 

Bovenslagwatermolens zijn de watermolens die het hoogste rendement kunnen halen (Müller & 

Kauppert, 2004; Quaranta & Revelli, 2015). Indien het rad goed is afgesteld op het inkomende debiet 

kan volgens  Quaranta & Revelli (2015) een rendement van 85%-90% behaald worden met een 

traditioneel waterrad. Volgens Müller & Kauppert (2004) bedraagt het rendement voor een goed 

afgesteld traditioneel bovenslagrad 85%. Met moderne waterkrachtcentrales kan een efficiëntie van 

80% tot meer dan 90% bereikt worden (Paish, 2002; Yuksek et al., 2006; Okot, 2013). Hiermee 

behoren waterkrachtcentrales tot de meest efficiënte mechanismen om energie op te wekken. Ter 

vergelijking, het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen bereikt hoogstens een efficiëntie 

van 50% (Yuksek et al., 2006). 
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Het rendement van de Van Den Borresmolen werd bij verschillende debieten bepaald en veranderde 

gedurende de dag (figuur 24). Het laagste rendement werd gemeten tijdens het eerste half uur na het 

starten van het rad en bedroeg 43%. Over de verschillende dagen varieerde het rendement het eerste 

haf uur van 43% tot 68% (figuur 24c). Daarna nam het rendement toe tot 63% – 75%. Wanneer het 

inkomend debiet (Qin) ongeveer even groot was als het debiet van het rad Qrad, bleef ook na een 

aantal uur draaien het rendement hoog, in de andere gevallen nam Qrad na verloop van tijd af, 

waardoor ook het vermogen sterk afnam (figuur 24a en 24b). De verhouding tussen het opgewekte 

vermogen en het gebruikte debiet werd minder optimaal waardoor het rendement afnam tot 45 – 60%. 

Het hoogste rendement dat werd behaald was 75% en kwam voor bij een debiet van 0,105 m³ s-1. Het 

laagste rendement dat gemeten werd was 45% (uitgezonderd de metingen van het eerste half uur) 

(figuur 24c). Het hoogste rendement gemiddeld over een dag was 69% en werd behaald met een 

gemiddeld debiet van 0,094 m³ s-1. Indien het rad met een groter gemiddeld debiet draaide 

verminderde het gemiddelde rendement tot 62% - 64%.  

 

Bij het opwekken en overbrengen van energie vindt rendementsverlies plaats. Quaranta & Revelli 

(2015) spreken van drie types verlies bij een bovenslagwatermolen: i) volumeverlies, ii) mechanisch 

verlies, iii) en impactverlies.  

 

Volumeverlies is het verlies van water bovenaan het rad, maar ook van het water dat uit het rad 

stroomt nog voor het het laagste punt bereikt heeft. Dit verlies kan beperkt worden wanneer het rad 

goed is afgesteld op het gebruikte debiet. Volgens Müller & Kauppert (2004) is het rendement een 

functie van het debiet, maar ook van de verhouding van stroomsnelheid van het water en de 

draaisnelheid van het rad. Voor een optimaal rendement zou de snelheid waarmee het rad draait 

maximum 75% - 80% mogen zijn van de snelheid waarmee het water in het rad terecht komt 

(Quaranta & Revelli, 2015). Wanneer het rad te snel draait zal veel water naast het rad spatten, 

wanneer het rad te traag draait worden de cellen van het rad te vol gevuld en verliest men veel water 

tijdens de rotatie (Quaranta & Revelli, 2015). Om zo weinig mogelijk water te verliezen wanneer het 

rad ronddraait worden de cellen best voor 30% - 50% gevuld (Müller & Kauppert, 2004; Quaranta & 

Revelli, 2015). In deze studie werden de snelheid van het rad en het water niet opgemeten. Indien 

men een meer gedetailleerd onderzoek wil van het rendement van de molen kan het interessant zijn 

om naast het debiet ook dit op te meten.  

 

Mechanisch verlies is verlies ten gevolge van wrijving bij het overbrengen van de beweging van het 

rad naar de beweging van een as. Quaranta & Revelli (2015) hebben het hier enkel over het verlies 

van energie aan het molenrad zelf, maar vergelijkbaar hiermee zal er bij elke stap die gezet wordt om 

de energie over te brengen verlies zijn. Bij de Van Den Borresmolen drijft de beweging van het rad 

een as aan die een volgende as aandrijft. Deze tweede as drijft een versnellingsbak aan die 

verbonden is met een generator om de energie om te zetten in elektrische energie (De Boever, 

persoonlijke mededeling, 30 april 2018) . Bij elk van deze stappen is er een rendementsverlies.  
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Ten slotte is er impactverlies. De potentiele energie is bij bovenslagmolens het belangrijkst, maar ook 

de kinetische energie levert een kleine bijdrage. Deze bijdrage hangt af van de relatieve snelheid van 

het water ten opzichte van het rad (Quaranta & Revelli, 2015). Bovendien kan er, indien het rad slecht 

is ontworpen, ook impactverlies optreden wanneer het rad onderaan in het water van de beek draait in 

plaats van er boven (Quaranta & Revelli, 2015).  

 

 

           

 

  

 

Figuur 31: Maximum opwekbare energie op één week voor verschillende situaties 
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Afhankelijk van het inkomend debiet is het voordeliger om de molen te laten draaien met het debiet 

met het hoogste rendement of met het debiet dat het grootste vermogen opwekt. Zolang het inkomend 

debiet erg laag is, wordt het meest energie opgewekt door het rad met het hoogste rendement te laten 

draaien. Op een week tijd kan men met een inkomend debiet van 0,015 m³ s-1 62 kWh opwekken, met 

een inkomend debiet van 0,03 m³ s-1 is dat al 115 kWh. Wanneer het inkomend debiet groter is, wordt 

het voordeliger om met een iets lager rendement te werken, maar zo wel meer energie op te wekken 

(zie tabel 10). Er kan maximum 282 kWh op een week worden opgewekt. Afhankelijk van het 

inkomende debiet kan de Van Den Borresmolen één tot vier huishoudens van energie voorzien (met 

3500 kWh per jaar als het gemiddeld verbruik van elektriciteit voor een huishouden in België 

(https://www.energiesparen.be, 22/05/2018)). Het gemiddelde opgewekte vermogen ligt tussen 2,4 kW 

en 3,6 kW en is bij het optimale rendement 2,5 kW.  

 

4.4 Mogelijke toekomstscenario’s voor de Van Den Borresmolen 

 

4.4.1 Het vergroten van de opslagcapaciteit 

 

Er werden twee scenario’s voor het uitbreiden van de opslagcapaciteit onderzocht. Met minimaal 

baggeren kan 248 m³ extra water worden opgeslagen voor gebruik, door maximaal te baggeren 1383 

m³. Indien men de molen dagelijks wil laten draaien heeft het vergroten van de opslagcapaciteit geen 

effect zolang het debiet lager is of gelijk aan 0,06 m³ s-1 (figuur 31, blauwe onderbroken lijn in 

vergelijking met grijze lijn). Dit komt omdat met deze lage debieten het gebruikte volume niet tijdig kan 

worden aangevuld. Ook bij hoge debieten (≥ 0,09 m³ s-1) heeft het vergroten van de opslagcapaciteit 

geen effect, omdat met de combinatie van het inkomende debiet en het opgeslagen water reeds 

twaalf uur energie kan worden opgewekt, wat hier als maximum werd gesteld. Dit betekent dat het 

vergroten van de opslagcapaciteit enkel een effect heeft wanneer het inkomend debiet 0,06 m³ s-1 tot 

0,09 m³ s-1 is. De winst is echter voor zowel minimaal als maximaal baggeren slechts 4% (tabel 11, 

figuur 31 blauwe onderbroken lijn). Om de opbrengst van het vergroten van de opslagcapaciteit op 

jaarbasis te kennen, zou het inkomend debiet over een langere periode moeten worden opgemeten 

zodat men kan inschatten hoe vaak het debiet zich tussen deze waarden bevindt op jaarbasis. Indien 

de molen echter niet dagelijks draait, maar minder frequent, of indien de molen meer dan twaalf uur 

per dag draait zal het vergroten van de opslagcapaciteit ook bij de andere inkomende debieten een 

effect hebben.  

 

4.4.2 Het aanleggen van een nevengeul voor vismigratie 

 

Fragmentatie van waterlopen vormt een groot ecologisch probleem (Raeymaekers et al., 2009). Ook 

watermolens, en zeker bovenslagwatermolens, waarbij de rivier wordt afgedamd en er een verval is, 

vormen een obstakel voor vismigratie. Bovendien zorgt een nog werkende watermolen ook voor een 

niet natuurlijke verandering van het debiet stroomafwaarts (Raeymaekers et al., 2009). Het aanleggen 

van een nevengeul voor vismigratie kan dit knelpunt oplossen, maar dat betekent wel dat er minder 
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water naar de molen gaat. Voor een beek als de Traveinsbeek, die slechts een klein debiet heeft, 

heeft dit grote gevolgen voor de energieproductie van de watermolen. Raeymaekers et al. (2009) 

onderzochten het effect van watermolens als vismigratieknelpunt in het Zwalmbekken. Ze vonden voor 

de driedoornige stekelbaars, Gasterostues aculeatus L., een lagere dispersie voor populaties die 

stroomopwaarts van een molen leefden en een gemiddeld verlies van 4% van de genetische variatie 

indien er een watermolen aanwezig was. Op de Zwalm zijn reeds enkele vistrappen aanwezig aan 

watermolens. Het aanleggen van een vistrap aan de Van Den Borresmolen zou voor 9,95 km meer 

leefgebied zorgen in waterlopen (Raeymaekers et al., 2009).  

 

Om de vistrap aan de Van Den Borresmolen efficiënt te laten werken, zou deze van maart tot juli drie 

opeenvolgende dagen per week minimum 0,05 m³ s-1 water moeten krijgen, van augustus tot februari 

slechts één dag per week. Van maart tot juli kan dit bij een laag inkomend debiet voor 43% verlies 

zorgen, bij een hoog inkomend debiet is er minstens 8% verlies (figuur 31a en 31b, tabel 12). Van 

augustus tot februari is er maximum 16% verlies en minimum 2% (figuur 31c en 31d, tabel 12) De 

hoge debieten, waarbij veel minder verlies is, komen echter voornamelijk voor in de winter, wanneer 

de vistrap slechts één dag water moet krijgen. Er werd onderzocht of het vergroten van de 

opslagcapaciteit het verlies kan beperken. Voor de lage inkomende debieten, die voor het grootste 

verlies zorgen, heeft dit ook hier geen effect. Het inkomend debiet is te klein om het gebruikte volume 

tijdig aan te vullen en het maximum verlies blijft dus 43%. Pas wanneer het inkomend debiet groter is 

dan 0,06 m³ s-1 neemt het verlies af (figuur 31, tabel 12). Toch blijft zelfs met het maximaal 

uitbaggeren van de vijver en leigracht het verlies aan opgewekte energie door het aanleggen van een 

nevengeul voor vismigratie erg groot. Het cultuurhistorische aspect van het behoud van een nog 

werkende watermolen in zijn oorspronkelijke context en het opwekken van groene energie hebben 

tegengestelde belangen met het ecologische herstel van de waterloop (Raeymaekers et al., 2009).   
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5. BESLUIT 

 

Er werd een waterbalans opgesteld voor een bovenslagwatermolen met een molenvijver op een beek 

met een klein debiet. Ook werd onderzocht wat het rendement van de molen is en hoeveel energie de 

molen kan opwekken in de huidige situaties, maar ook in mogelijke toekomstscenario’s. Het 

onderzoek gebeurde op de site van de Van Den Borresmolen te Strijpen (Zottegem, Oost-

Vlaanderen).  

Voor het opstellen van de waterbalans werden alle termen bepaald: de neerslag (P), het inkomend 

(Qin) en uitgaand debiet (Quit), de verandering in wateropslag (Δs), de grondwaterstroming (Qg) en de 

evaporatie (E). Het gemiddelde debiet van de Traveinsbeek per maand varieerde van 0,01 m³ s-1 in 

augustus 2017 tot 0,12 m³ s-1 in december 2017. In het hydrologisch systeem van deze 

bovenslagwatermolen zijn voornamelijk het inkomend (Qin) en uitgaand debiet (Quit) de bepalende 

factoren. Het effect van neerslag is vooral merkbaar door een toename van het inkomend debiet (Qin), 

minder door de neerslag die rechtstreeks op het wateroppervlak van de leigracht en de vijver valt (P). 

Het verlies van water via de grondwaterstroming (Qg) is afhankelijk van de hoogte van het water in de 

leigracht en kan oplopen tot 170 m³ per dag. De evaporatie (E) is in verhouding tot de andere volumes 

verwaarloosbaar klein. Doordat het debiet van de beek te laag is om de molen efficiënt te laten 

werken, is voldoende opslagcapaciteit belangrijk. Er kan maximum 2962 m³ worden opgeslagen 

waarvan slecht 75 m³ dead storage is. Het vergroten van de opslagcapaciteit heeft slechts weinig 

effect indien de molen dagelijks draait.  

De fout op de opgemeten waterbalans was voor sommige dagen erg groot, tot meer dan 100% van 

het inkomend debiet en tot 68% van het uitgaand debiet. Dit kwam voor op dagen met een laag 

inkomend en uitgaand debiet en is waarschijnlijk te wijten aan een fout in de opmeting van deze lage 

debieten. Op de andere dagen bedroeg de fout op de waterbalans slechts 1% tot maximaal 13 % van 

zowel het inkomend als het uitgaand debiet, met uitzondering van twee dagen met redelijk wat 

neerslag waar de fout tot 20 – 30% bedroeg.  

Het hoogste rendement dat werd gemeten was 75%, het laagste rendement (uitgezonderd de 

metingen van het eerste half uur) was 45%. Het maximum rendement gemiddeld over een dag was 

69% en werd bekomen met een gemiddeld debiet van 0,094 m³ s-1, het laagste rendement over een 

dag was 62%. Het vermogen nam toe met een het debiet en lag tussen 1,3 en 3,8 kW. Bij lage 

inkomende debieten wordt het meest energie opgewekt wanneer het rad draait met het debiet dat het 

hoogste rendement levert, bij hogere inkomende debieten wordt meer energie opgewekt door het rad 

met een groter debiet met een iets lager rendement te laten draaien. Er kan op één week tot 282 kWh 

geproduceerd worden.  

Indien er een nevengeul voor vismigratie zou worden aangelegd aan de Van Den Borresmolen zal de 

molen in maart-juli tot 43% minder elektriciteit kunnen opwekken, in augustus-februari tot 16% minder. 

Het vergroten van de opslagcapaciteit kan het verlies slechts weinig compenseren en bij de lage 
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inkomende debieten heeft dit helemaal geen effect. Indien er in de toekomst een nevengeul voor 

vismigratie komt zal dit een grote impact hebben op de hoeveelheid energie die kan worden 

opgewekt. 

Het hydrologisch systeem van de Van Den Borresmolen is erg goed afgestemd op een dagelijks 

gebruik van de molen. Het bovenslagrad weet op een efficiënte manier de energie van het water om 

te zetten in elektrische energie. Aangezien de Van Den Borresmolen nog te vinden is in zijn 

oorspronkelijke context, geeft dit bovendien weer dat men ook eeuwen geleden al beschikte over een 

goede kennis van de hydrologie en de werking van watermolens 
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BIJLAGE 1:  OPMETINGEN 

 

Deze bijlage is te vinden op de cd-rom onder de map ‘bijlage 1’ en bevat de data zoals deze werd 

uitgelezen van de verschillende meetinstrumenten en de data die zelf werd opgemeten in 

verschillende Excelbestanden. Er zijn volgende onderdelen: 

 

a) Gegevens van de waterstanddataloggers : bevat de data van de hoogte van de waterstand 

zoals deze werd uitgelezen van de dataloggers 

b) Gegevens van de luchtdrukdatalogger : bevat de data van de luchtdruk zoals deze werd 

uitgelezen van de datalogger 

c) Gegevens van de regensensor : bevat de data van de regensensor zoals deze werd 

uitgelezen van de datalogger en de berekening van de neerslag per maand. 

d) Opmetingen van de hoogte van de waterstand aan M1, M2 en M3 en vijver : bevat de 

data van de hoogte van de waterstand zoals deze werd afgelezen van de meetlatten 

e) Opmeting van de grondwaterstroming  

f) Opmeting van de dwarsdoorsnede aan M3 

g) Opmeting van de dwarsdoorsnedes van de leigracht en beek 

h) Opmeting van de stroomsnelheid 

 

 

BIJLAGE 2: BEREKENINGEN IN EXCEL 

 

Deze bijlage is te vinden op de cd-rom onder de map ‘bijlage 2’ en bevat alle Excelbestanden met 

berekeningen. Er zijn volgende onderdelen: 

 

a) Berekening van het gemiddeld inkomend debiet per maand 

b) Berekening van het uitgaand debiet: bevat de berekeningen van de stroomsnelheid en de 

oppervlakte afhankelijk van de hoogte van het water 

c) Berekening van de maandelijkse evaporatie 

d) Berekening van het volume van de vijver en de leigracht: het tabblad ‘Volume 0-158 m’ 

bevat de berekening van het volume van de leigracht voor de eerste 158 m. Het tabblad 

‘Volume 158-154 m’ bevat de berekeningen van het volume van de beek van 158-154 m. Het 

tabblad ‘Volume in -uit’ bevat de berekeningen van het volume dor het verschil te nemen van 

het inkomend en uitgaand volume. Het tabblad ‘Totale volume’ geeft het totale volume weer. 

e) Vergelijking van het uitgaand debiet volgens de rechthoekige overlaat en snelheid-

oppervlakte 

f) Vergelijking van het inkomend en uitgaand debiet bij een stabiele situatie 

g) Berekening vermogen en rendement: Het tabblad ‘gegevens hoogte en debiet’ bevat de 

hoogte aan M2 en het debiet gemeten aan M3 voor de vijf minuten rond het tijdstip van de 

opmeting van het vermogen. Er werd een gemiddelde genomen over deze vijf minuten en dit 
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zijn de waarden die op het tabblad ‘vermogen en rendement’ te vinden zijn. De tabbladen met 

data bevatten de berekening van het totale gebruikte volume over 6,75 uur. Het tabblad 

‘grafieken vermogen en rendement’ bevat extra figuren. 

h) Berekening van de opgewekte energie en toekomstscenario’s:  

Indien de naam van het tabblad enkel uit een getal bestaat gaat het om de berekeningen van 

de opgewekte energie op één week in de huidige situatie. De getallen staan dan voor het 

inkomende debiet.  

Indien de naam van het tabblad begint met ‘Volume’ gaat het om de berekeningen waarbij de 

opslagcapaciteit werd vergroot door maximaal/minimaal baggeren. Het getal dat volgt slaat op 

het inkomende debiet. 

Indien de naam van het tabblad begint met ‘Vistrap’, gaat het om het berekenen van het effect 

van het aanleggen van een vistrap. Het getal dat volgt slaat op het inkomende debiet. 

i) Berekening waterbalans: bevat de berekeningen van de waterbalans voor verschillende 

dagen en verschillende situaties: De naam van het tabblad van stabiele situaties start met de 

letter N en wordt gevolgd door de datum, het tabblad van de situatie waarbij het rad draait met 

de letter W, gevolgd door de datum, het tabblad van niet stabiele situaties start met de letter 

P, gevolgd door de datum 
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BIJLAGE 3: EXTRA FIGUREN 

 

a) Dwarsdoorsnedes aan M3 getekend in AutoCAD: De uitgetekende figuren in zijn ook op de 

cd-rom te vinden onder bijlage figuur als .dwg bestand voor AutoCAD 

 

 

Dwarsdoorsnedes aan meetpunt 3: links voor 11 maart, rechts na 11 maart 
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b) Dwarsdoorsnedes leigracht en beek getekend in AutoCAD; De uitgetekende figuren in zijn 

ook op de cd-rom te vinden als .dwg bestand voor AutoCAD 

 

 

Dwarsdoorsnedes van de leigracht en beek, het getal geeft aan op hoeveel meter van de dam de 

dwarsdoorsnede zich bevindt 



 

64 
 

c) Waterbalans voor één dag 

 

1. Stabiele situatie 
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2. Situatie waarbij het rad draait 
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3. Niet stabiele situatie 
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BIJLAGE 4: EXTRA TABELLEN 

 

 

a) Tabellen van de opgewekte energie bij verschillende inkomende debieten 

 

Tabel : Opgewekte energie bij een inkomend debiet van 0,015 m³ s-1 

Qrad  = 0,094 m³ s-1   η=69% Qrad  = 0,112 m³ s-1   η=63% Qrad  = 0,143 m³ s-1   η=63%

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

dag 1 10,25 24,8 dag 1 8,25 21,7 dag 1 6,25 21,0

dag 2 1,75 4,2 dag 2 1,75 4,6 dag 2 1,25 4,2

dag 3 2,75 6,6 dag 3 2,25 5,9 dag 3 1,75 5,9

dag 4 2,75 6,6 dag 4 2,25 5,9 dag 4 1,75 5,9

dag 5 2,75 6,6 dag 5 2,25 5,9 dag 5 1,75 5,9

dag 6 2,75 6,6 dag 6 2,25 5,9 dag 6 1,75 5,9

dag 7 2,75 6,6 dag 7 2,25 5,9 dag 7 1,75 5,9

totaal 25,75 62,3 totaal 21,25 55,9 totaal 16,25 54,6

per dag 2,75 7 per dag 2,25 6 per dag 1,75 6

per week 19,25 47 per week 15,75 41 per week 12,25 41  

 

 

Tabel : Opgewekte energie bij een inkomend debiet van 0,06 m³ s-1 

Qrad  = 0,094 m³ s-1   η=69% Qrad  = 0,112 m³ s-1   η=63% Qrad  = 0,143 m³ s-1   η=63%

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

dag 1 12 29,0 dag 1 12 31,6 dag 1 9,5 31,9

dag 2 12 29,0 dag 2 12 31,6 dag 2 9,25 31,1

dag 3 12 29,0 dag 3 12 31,6 dag 3 9,5 31,9

dag 4 12 29,0 dag 4 12 31,6 dag 4 9,25 31,1

dag 5 12 29,0 dag 5 12 31,6 dag 5 9,5 31,9

dag 6 12 29,0 dag 6 12 31,6 dag 6 9,5 31,9

dag 7 12 29,0 dag 7 12 31,6 dag 7 9,25 31,1

totaal 84 203,1 totaal 84 220,9 totaal 65,75 220,8

per dag 12 29 per dag 12 32 per dag 9,4 31

per week 84 203 per week 84 221 per week 65,8 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

Tabel : Opgewekte energie bij een inkomend debiet van 0,075 m³ s-1 

Qrad  = 0,094 m³ s-1   η=69% Qrad  = 0,112 m³ s-1   η=63% Qrad  = 0,143 m³ s-1   η=63%

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

dag 1 12 29,0 dag 1 12 31,6 dag 1 11,5 38,6

dag 2 12 29,0 dag 2 12 31,6 dag 2 11,5 38,6

dag 3 12 29,0 dag 3 12 31,6 dag 3 11,5 38,6

dag 4 12 29,0 dag 4 12 31,6 dag 4 11,5 38,6

dag 5 12 29,0 dag 5 12 31,6 dag 5 11,5 38,6

dag 6 12 29,0 dag 6 12 31,6 dag 6 11,5 38,6

dag 7 12 29,0 dag 7 12 31,6 dag 7 11,5 38,6

totaal 84 203,1 totaal 84 220,9 totaal 80,5 270,3

per dag 12 29 per dag 12 32 per dag 11,5 39

per week 84 203 per week 84 221 per week 80,5 270  

 

 

Tabel : Opgewekte energie bij een inkomend debiet van 0,09 m³ s-1 

Qrad  = 0,094 m³ s-1   η=69% Qrad  = 0,112 m³ s-1   η=63% Qrad  = 0,143 m³ s-1   η=63%

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

dag 1 12 29,0 dag 1 12 31,6 dag 1 12 40,3

dag 2 12 29,0 dag 2 12 31,6 dag 2 12 40,3

dag 3 12 29,0 dag 3 12 31,6 dag 3 12 40,3

dag 4 12 29,0 dag 4 12 31,6 dag 4 12 40,3

dag 5 12 29,0 dag 5 12 31,6 dag 5 12 40,3

dag 6 12 29,0 dag 6 12 31,6 dag 6 12 40,3

dag 7 12 29,0 dag 7 12 31,6 dag 7 12 40,3

totaal 84 203,1 totaal 84 220,9 totaal 84 282,1

per dag 12 29 per dag 12 32 per dag 12 40

per week 84 203 per week 84 221 per week 84 282  

 

 

Tabel : Opgewekte energie bij een inkomend debiet van 0,11 m³ s-1 

Qrad  = 0,094 m³ s-1   η=69% Qrad  = 0,112 m³ s-1   η=63% Qrad  = 0,143 m³ s-1   η=63%

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

aantal 

uren

Energie 

(kWh)

dag 1 12 29,0 dag 1 12 31,6 dag 1 12 40,3

dag 2 12 29,0 dag 2 12 31,6 dag 2 12 40,3

dag 3 12 29,0 dag 3 12 31,6 dag 3 12 40,3

dag 4 12 29,0 dag 4 12 31,6 dag 4 12 40,3

dag 5 12 29,0 dag 5 12 31,6 dag 5 12 40,3

dag 6 12 29,0 dag 6 12 31,6 dag 6 12 40,3

dag 7 12 29,0 dag 7 12 31,6 dag 7 12 40,3

totaal 84 203,1 totaal 84 220,9 totaal 84 282,1

per dag 12 29 per dag 12 32 per dag 12 40

per week 84 203 per week 84 221 per week 84 282  
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b) Tabellen effect nevengeul voor vismigratie op de opgewekte energie  

 

Tabel : Aantal uren energieopwekking per dag en totale hoeveelheid opgewekte energie per 

dag bij een inkomend debiet van 0,06 m³ s-1 

MAART-JULI AUGUST-FEBRUARI

aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh)

dag 1 12,0 31,6 dag 1 12,0 31,6 Qrad = 0,094 m³ s-1

dag 2 9,5 23,0 dag 2 9,5 23,0 Qrad = 0,112 m³ s-1

dag 3 1,0 2,4 dag 3 2,0 4,8 Qrad = 0,143 m³ s-1

dag 4 1,3 3,0 dag 4 12,0 31,6

dag 5 3,3 7,9 dag 5 12,0 31,6

dag 6 12,0 31,6 dag 6 12,0 31,6

dag 7 12,0 31,6 dag 7 12,0 31,6

totaal 51,0 131,0 totaal 71,5 185,6

huidige Δshuidige Δs

 

 

Tabel : Aantal uren energieopwekking per dag en totale hoeveelheid opgewekte energie per 

dag bij een inkomend debiet van 0,075 m³ s-1 

 

MAART-JULI

aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh)

dag 1 11,8 39,5 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 2 11,5 27,8 12,0 29,0 12,0 29,0

dag 3 3,8 9,1 4,0 9,7 10,0 24,2

dag 4 5,8 13,9 5,8 13,9 3,8 9,1

dag 5 12,0 29,0 12,0 29,0 12,0 29,0

dag 6 11,8 39,5 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 7 11,8 39,5 12,0 40,3 12,0 40,3

totaal 68,3 198,2 69,8 202,5 73,8 212,2

AUGUST-FEBRUARI

aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh)

dag 1 11,8 39,5 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 2 11,3 27,2 12,0 29,0 12,0 31,6

dag 3 12,0 29,0 12,0 29,0 12,0 29,0

dag 4 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 5 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 6 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 7 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

totaal 83,3 256,9 84,0 259,5 84,0 262,1

Qrad = 0,094 m³ s-1 Qrad = 0,112 m³ s-1 Qrad = 0,143 m³ s-1

huidige Δs Δs minimaal baggeren Δs maximaal baggeren

huidige Δs Δs minimaal baggeren Δs maximaal baggeren
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Tabel : Aantal uren energieopwekking per dag en totale hoeveelheid opgewekte energie per 

dag bij een inkomend debiet van 0,09 m³ s-1 

MAART-JULI

aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh)

dag 1 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 2 12,0 29,0 12,0 29,0 12,0 29,0

dag 3 10,5 25,4 11,5 27,8 12,0 29,0

dag 4 8,8 21,2 8,0 19,3 12,0 29,0

dag 5 9,8 32,7 10,0 33,6 12,0 31,6

dag 6 12,0 40,3 11,0 36,9 12,0 40,3

dag 7 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

totaal 77,0 229,2 76,8 228,1 84,0 239,5

AUGUST-FEBRUARI

aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh)

dag 1 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 2 11,5 30,2 12,0 31,6 12,0 31,6

dag 3 10,0 33,6 12,0 31,6 11,0 36,9

dag 4 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 5 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 6 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 7 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

totaal 81,5 265,3 84,0 264,6 84,0 270,0

Qrad = 0,094 m³ s-1 Qrad = 0,112 m³ s-1 Qrad = 0,143 m³ s-1

huidige Δs Δs minimaal baggeren Δs maximaal baggeren

huidige Δs Δs minimaal baggeren Δs maximaal baggeren
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Tabel : Aantal uren energieopwekking per dag en totale hoeveelheid opgewekte energie per 

dag bij een inkomend debiet van 0,11 m³ s-1 

MAART-JULI

aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh)

dag 1 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 2 10,0 33,6 11,0 36,9 12,0 40,3

dag 3 9,5 31,9 9,0 30,2 10,8 36,1

dag 4 10,0 33,6 10,0 33,6 9,3 31,1

dag 5 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 6 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 7 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

totaal 77,5 260,3 78,0 262,0 80,0 268,7

AUGUST-FEBRUARI

aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh) aantal uren Energie (kWh)

dag 1 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 2 10,0 33,6 11,0 36,9 12,0 40,3

dag 3 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 4 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 5 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 6 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

dag 7 12,0 40,3 12,0 40,3 12,0 40,3

totaal 82,0 275,4 83,0 278,7 84,0 282,1

Qrad = 0,094 m³ s-1 Qrad = 0,112 m³ s-1 Qrad = 0,143 m³ s-1

huidige Δs Δs minimaal baggeren Δs maximaal baggeren

huidige Δs Δs minimaal baggeren Δs maximaal baggeren
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BIJLAGE 5: SPSS OUTPUT 

 

a) SPSS Regressie waterstanddataloggers M1 M2 en M3 

 

Regressie Datalogger aan M1 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

M1 meting 22,05882 11,732064 17 

M1 logger 20,53229 11,590058 17 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,997a ,994 ,994 ,911257 

a. Predictors: (Constant), M1 logger 

b. Dependent Variable: M1 meting 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2189,805 1 2189,805 2637,083 ,000b 

Residual 12,456 15 ,830   

Total 2202,261 16    

a. Dependent Variable: M1 meting 

b. Predictors: (Constant), M1 logger 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,334 ,460  2,899 ,011 

M1 logger 1,009 ,020 ,997 51,353 ,000 
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Regressie Datalogger aan M2 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

M2 meting 119,086 32,8479 22 

M2 logger 106,72995 33,710963 22 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,999a ,999 ,998 1,2931 

a. Predictors: (Constant), M2 logger 

b. Dependent Variable: M2 meting 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22625,245 1 22625,245 13531,547 ,000b 

Residual 33,441 20 1,672   

Total 22658,686 21    

a. Dependent Variable: M2 meting 

b. Predictors: (Constant), M2 logger 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,166 ,935  16,221 ,000 

M2 logger ,974 ,008 ,999 116,325 ,000 
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Regression Datalogger aan M3 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

M3 meting 32,505 35,8556 22 

M3 logger 31,76186 35,922128 22 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 1,000a 1,000 1,000 ,6389 

a. Predictors: (Constant), M3 logger 

b. Dependent Variable: M3 meting 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26989,927 1 26989,927 66129,581 ,000b 

Residual 8,163 20 ,408   

Total 26998,090 21    

a. Dependent Variable: M3 meting 

b. Predictors: (Constant), M3 logger 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,806 ,184  4,389 ,000 

M3 logger ,998 ,004 1,000 257,157 ,000 
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Normaliteitstesten van de gestandaardiseerde residuen (voor de correctie van 

de hoogte aan M1, M2 en M3) 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Standardized Residual 

M1 

Mean ,0000000 ,23483411 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -,4978261  

Upper Bound ,4978261  

5% Trimmed Mean -,0190359  

Median -,2381301  

Variance ,937  

Std. Deviation ,96824584  

Minimum -1,48910  

Maximum 1,83174  

Range 3,32084  

Interquartile Range 1,61669  

Skewness ,366 ,550 

Kurtosis -,831 1,063 

Standardized Residual 

M2 

Mean ,0000000 ,20806259 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -,4326899  

Upper Bound ,4326899  

5% Trimmed Mean ,0183260  

Median ,1665290  

Variance ,952  

Std. Deviation ,97590007  

Minimum -1,74023  

Maximum 1,42176  
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Range 3,16200  

Interquartile Range 1,57945  

Skewness -,493 ,491 

Kurtosis -,770 ,953 

 
   

Standardized Residual 

M3 

Mean ,0000000 ,20806259 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -,4326899  

Upper Bound ,4326899  

5% Trimmed Mean ,0383832  

Median ,0012726  

Variance ,952  

Std. Deviation ,97590007  

Minimum -2,59794  

Maximum 1,86096  

Range 4,45890  

Interquartile Range 1,07915  

Skewness -,718 ,491 

Kurtosis 1,368 ,953 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Standardized Residual 

M1 

,134 17 ,200* ,957 17 ,582 

Standardized Residual 

M2 

,128 22 ,200* ,933 22 ,143 

Standardized Residual 

M3 

,174 22 ,082 ,956 22 ,407 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Standardized Residual M1 

 

    
 

 

Standardized Residual M2 
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Standardized Residual M3 
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b) SPSS Regressie stroomsnelheid 

 

Regressie Stroomsnelheid 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,993a ,986 ,983 ,024502584163

979 

a. Predictors: (Constant), Exp_Hoogte 

b. Dependent Variable: snelheid aan oppervlak (m/s) 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,250 1 ,250 417,049 ,000b 

Residual ,004 6 ,001   

Total ,254 7    

a. Dependent Variable: snelheid aan oppervlak (m/s) 

b. Predictors: (Constant), Exp_Hoogte 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,007 ,020  ,364 ,728 

Exp_Hoogte ,169 ,008 ,993 20,422 ,000 

a. Dependent Variable: snelheid aan oppervlak (m/s) 
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Normaliteitstest gestandaardiseerde residuen 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Standardized Residual Mean ,0000000 ,32732684 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -,7740050  

Upper Bound ,7740050  

5% Trimmed Mean -,0441228  

Median -,0013696  

Variance ,857  

Std. Deviation ,92582010  

Minimum -1,11093  

Maximum 1,90514  

Range 3,01608  

Interquartile Range ,97498  

Skewness 1,089 ,752 

Kurtosis 2,437 1,481 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Standardized Residual ,296 8 ,038 ,862 8 ,126 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Standardized Residual 
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c) SPSS Regressie uitgaand debiet 

 

Regressie uitgaand debiet 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,999a ,999 ,999 ,011435762912

378 

a. Predictors: (Constant), LN_vA 

b. Dependent Variable: LN_overloop 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 148,080 1 148,080 1132312,318 ,000b 

Residual ,203 1549 ,000   

Total 148,283 1550    

a. Dependent Variable: LN_overloop 

b. Predictors: (Constant), LN_vA 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,502 ,002  205,531 ,000 
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LN_vA 1,129 ,001 ,999 1064,102 ,000 

a. Dependent Variable: LN_overloop 

 

 

Normaliteitstest residuen 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Standardized Residual Mean ,0000000 ,02538364 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -,0497899  

Upper Bound ,0497899  

5% Trimmed Mean -,0068708  

Median -,0119243  

Variance ,999  

Std. Deviation ,99967737  

Minimum -3,17180  

Maximum 3,23870  

Range 6,41050  

Interquartile Range 1,35144  

Skewness ,102 ,062 

Kurtosis -,097 ,124 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Standardized Residual ,024 1551 ,042 ,999 1551 ,218 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Standardized Residual 
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BIJLAGE 6: LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 

P: neerslag (behalve in vergelijking 13, daar staat P voor het vermogen) 

Q: debiet 

Qin: inkomend debiet 

Quit: uitgaand debiet 

Qg: grondwaterstroming 

Qnood: debiet dat via de noodoverloop wegstroomt 

Qbron: het debiet afkomstig van een bron 

Qrad: het debiet waarmee het rad draait 

Q1: het uitgaand debiet volgens de snelheid-oppervlakte methode 

Q2: het uitgaand debiet volgens de rechthoekige overlaat 

Q3: het uitgaand volume berekend volgens (24) 

Δs: volumeverandering 

Δs1: volumeverandering molenvijver 

Δs2: volumeverandering leigracht 

ET: evapotranspiratie 

E: evaporatie 

M1: meetpunt 1 

M2: meetpunt 2 

M3: meetpunt 3 

Δz: verval 

h: hoogte 

Cd: karakteristieke afvoercoëfficiënt 

g: valversnelling 

θ: hoek van de V-vormige overlaat 

p: hoogte waarop de V-vorm overgaat in een rechthoekige overlaat 

v: stroomsnelheid 

A: oppervlakte 

b: breedte (behalve in vergelijking (10), daar is b correctiefactor voor het aantal uren zon per dag) 

PE: potentiële evaporatie 

t: gemiddelde maandelijkse temperatuur 

I: jaarlijkse warmte index 

a: een vierdegraadsfunctie van I 

η: het rendement 

α: hoek die de bodem van de vijver maakt 

V: volume 

 

 


