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Pro Project bv.  
Mijn filosofie is dat je problemen integraal moet aanpakken. Een nieuw gemaal 
of een renovatieproject vereist één aanspreekpunt. Pro Project verzorgt het 
ontwerp en de uitvoering. De juiste afstemming en aansturing van alle 
betrokken disciplines hoort daarbij. Voor de opdrachtgever telt dat deze op zijn 
wensen bediend wordt  zonder zich zorgen te hoeven maken over allerlei 
deelaspecten. 
Roel Pierik, Manager Pro Project BV 

 
1. Werkgebieden van Pro Project : 
 
1.1 Oppervlaktewater 

- Automatisering van stuwen en gemalen 
- Renovatie van stuwen en gemalen 
- Realisatie van complete kunstwerken 
- Complexe afstandsbesturingssystemen 
- Meet- en regeltechniek 
- Civiele techniek 
- Cultuurtechniek 
- Inspectie en revisie van technische installaties 

 
1.2 Afvalwater 

- Automatisering van gemalen 
- Renovatie van gemalen 
- Realisatie van complete kunstwerken 
- Complexe afstandsbesturingssystemen 
- Meet- en regeltechniek 
- Civiele techniek 
- Inspectie en revisie van technische installaties 

 
2. Diensten 

- Projectmanagement en planvorming 
- Risicomanagement, 
- Voorontwerp en onderzoek 
- Ontwerp en engineering 
- Opstellen van bestekken 
- Prijsvorming en contractvorming 
- Directievoering, projectadministratie 
- Inbedrijfstelling en Oplevering 

 
3. Balgstuwen 

Pro Project is exclusief vertegenwoordiger in Nederland van Floecksmühle 
balgstuwen, een fabrikaat van Floecksmühle Energietechnik GmbH, Aken, 
Duitsland. Balgstuwen worden al jaren met uitstekende resultaten ingezet bij 
de beheersing van oppervlaktewater. Neem contact op voor mondelinge 
toelichting en een uitgebreid informatiepakket. 
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Techniek en toepassing van Balgstuwen 
 
1. Inleiding 

Balgstuwen zijn al sinds 1954 in de VS bekend en worden in het Verre Oosten en in 
toenemende mate ook in Europa toegepast. 
 
In Midden-Europa en speciaal in Duitsland worden balgstuwen toegepast bij water-
krachtcentrales,  bij oppervlaktewater beheersing en op het gebied van afvalwater. 
Standaard balgstuwen kunnen tot ongeveer 4,0 meter stuwhoogte worden toegepast. 
 
De breedte van de stuw is bijna 
onbegrensd, mede door inbouw van 
tussenpijlers. Daarom zijn balgstuwen ook 
zeer geschikt voor brede stuwen.  
 
De firma Floecksmühle heeft in de laatste 
20 jaren de technologie van balgstuwen 
verder ontwikkeld, waardoor de 
gebruiksmogelijkheden zijn toegenomen. 
Deze ontwikkelingen hebben betrekking op 
de constructie en het ontwerp van de 
installaties. De gebruikte hoogwaardige 
materialen en onderdelen zorgen voor 
stuwen die duurzaam zijn en ook in extreme situaties blijven functioneren. 
 
De ervaringen met balgstuwen in de afgelopen jaren hebben het vertrouwen in de 
“Balgstuw techniek” vergroot.  

 
2. Waarom balgstuwen? 

Balgstuwen hebben een aantal voordelen t.o.v. conventionele staal constructies: 
- lage bouwhoogte, daardoor fraai inpasbaar in het landschap 
- constructief eenvoudig van opbouw 
- geen bewegende delen (koppelingen, lagers) 
- geen corrosieproblemen 
- eenvoudige vorm van de betonconstructie  
- minder sparingen en bewapening 
- gelijkmatige verdeling van de ontstane krachten en daarom ook voordelen bij 

renovatie en de bouw op een bestaande fundatie 
- zowel loodrechte als schuine stuwwanden zijn mogelijk 
- in gestreken toestand volledig vrije doorvaart 
- lage onderhoudskosten 
- relatief lage bouwkosten 

 

Balgstuwen zijn veelzijdig inzetbaar en zijn veilige en bedrijfszekere stuwen. 
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3. Rubber contra staal 
Het lijkt vreemd maar rubber is als materiaal uitstekend te gebruiken bij hoge 
belastingen zoals drijfvuil, balken, ijs en stromend water. De belangrijkste eisen voor 
een stuw zijn naast kwaliteit en duurzaamheid: een goede afsluiting en goede regel-
eigenschappen. Balgstuwen beschikken over deze eigenschappen. 
 
Rubber heeft een belangrijke eigenschap: 
het is elastisch en daardoor in staat de 
energie die vrijkomt bij een botsing om te 
zetten in een tijdelijke vormverandering en 
de energie dan weer vrij te geven. Dit wordt 
ondersteund door de souplesse van het 
vulmedium; de balg veert gewoon mee. 
 
Rubber wordt in veel situaties gebruikt, 
waar men in eerste instantie van “hard 
staal” zou uitgaan. 
 
Het rubberweefsel van een balgstuw wordt 
aan de volgende belastingen blootgesteld: 
- instraling door uv-licht; 
- ozondeel in de lucht 
- chemische bestanddelen in het water 
- slijtage door stenen en drijvende voorwerpen; 
- druk en krachten van binnen uit op het rubbermembraan. 
- trillingen en “golven” van het doek 
 
Het rubbermateriaal is met het oog op deze belasting geconstrueerd zodat een hoge 
levensduur en bedrijfsveiligheid gegarandeerd zijn. De mechanische sterkte van het 
rubbermateriaal wordt verkregen door middel van een “ingegoten” industrieel weefsel. 
 
Floecksmühle werkt bij de vervaardiging van balgstuwen samen met een gerenom-
meerde firma. Deze firma heeft behalve met de productie van diverse technische 
rubberproducten eveneens ervaring op het gebied van reparatiematerialen voor 
rubber. 
Mocht een balgstuw beschadigen dan zijn er uitstekende voorgefabriceerde repara-
tiemiddelen beschikbaar welke een onberispelijke en snelle reparatie garanderen. 
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4. De werking van balgstuwen. 
 
Een stuw wordt gevuld met water of lucht. In beide gevallen ontstaat er aan de 
buitenkant van de balg evenwicht tussen de in- en uitwendige druk. Door variatie van 
de inhoud kan de hoogte van de balg worden veranderd en aangepast aan het 
gewenste stuw peil.  
 
Het vulmedium (water of lucht) wordt d.m.v. buizen naar de 
balg getransporteerd. De balg staat in verbinding met het 
regelsysteem. Als het water aan de hoogwaterzijde stijgt, 
laat men het stuwlichaam geleidelijk leeglopen, eventueel 
tot de doorstroomopening volledig vrijkomt. Omgekeerd 
wordt de balg bij dalend water gevuld. Op deze wijze blijft 
het niveau aan de hoogwaterzijde constant. 

 
Met water gevulde balgstuwen hebben ook in een gedeeltelijk gevulde toestand een 
absoluut horizontale stuwkruin. De stroming is daarom zeer gelijkmatig over de 
gehele breedte, ook bij stuwen die uit meer compartimenten bestaan. 
 
Met lucht gevulde stuwen gedragen zich net als de met water gevulde stuwen tot een 
daling van de stuw van 80 % - 90 % van de maximumhoogte. Bij verdere daling vormt 
zich op één plek een V-vormige verdieping, wat op die plaats een sterkere stroming 
veroorzaakt. Deze toestand is echter stabiel, zodat ook hier een nauwkeurige regeling 
van het waterniveau mogelijk is. 
 
De keuze van het optimale vulmedium is afhankelijk van verschillende criteria, die in 
het ontwerpstadium moeten worden onderzocht. De belangrijkste kenmerken zijn: 

 
4.1 Met water gevulde balgstuwen 

- in Europa veelvuldig beproefde constructie voor het nauwkeurig handhaven van 
een constant stuwpeil 

- gelijkmatig overstort in elke bedrijfstoestand 
- de lengte van een gestreken balgstuw is ca. 2,4* hoogte van de balg  
- een grotere leidingdiameter t.o.v. luchtgevulde systemen 
- constructieve maatregelen bij strenge winterse omstandigheden noodzakelijk 

- insteltijden bij het volledig vullen en legen van 1 tot 3 uur 
- eenvoudige aanpassing van de balg aan verschillende stuwhoogten resp. 

gewenste stuwpeilen. 

 
4.2 Met lucht gevulde balgstuwen 

- een regelsysteem houdt het bovenwaterniveau constant. Er vormt zich echter een 
V-vormige verdieping wanneer de balg onder de 80 % tot 90 % van de maximum 
stuwhoogte komt. Er is dan geen gelijkmatige overstroming van de stuw; 

- een variatie van het gewenste stuwpeil is beperkt mogelijk. 
- de “lengte” die een lege balgstuw inneemt is ca. 1,8* hoogte van de balg 
- relatief kleine leidingdiameter 
- geen ijsvorming in het vulmedium in de winter 
- korte insteltijden mogelijk, optrekken en dalen al naar gelang de grootte in 5 tot 30 

minuten 
- het regelsysteem neemt weinig ruimte in. 
- als ruimte om de regelinstallatie onder te brengen is ca. 1,8 * 1,8 m nodig. Als 

alternatief kan een compacte schakelkastbehuizing worden gebruikt. 
- een voorziening om condenswater in de balg af te voeren is noodzakelijk. 
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5 Materiaal en constructie van het balgstuwdoek 
Balgstuwen bestaan uit een met een industrieelweefsel versterkt rubberdoek dat op 
een  betonnen onderbouw is bevestigd. Zo ontstaat een volledig afgesloten ruimte. Er 
kunnen één of twee bevestigingsprofielen worden toegepast. 
 
De op een balgstuwdoek inwerkende krachten worden veroorzaakt zowel door de 
druk van binnenuit als door de belasting van buiten. De inwendige druk veroorzaakt 
een trekkracht op het doek. Deze kracht wordt door het inwendige weefsel 
opgenomen en door de inklemconstructie via de bevestigingsprofielen op de 
betonfundering overgedragen. 
 
De treksterkte van het balgdoek is in het algemeen 8 tot 10 keer hoger dan de 
daadwerkelijk optredende belasting. 
 
Naar de huidige standaard worden er in het balgstuwdoek minstens twee lagen  
speciaal weefsel verwerkt. Het balgstuwdoek heeft twee taken, als eerste om het 
inwendige van de balgstuw hermetisch af te sluiten, en als tweede moet de balgstuw 
beschermd worden tegen mechanische beschadigingen.  
 
Mechanische beschadigingen worden veroorzaakt door drijvende voorwerpen en 
sedimentbestanddelen zoals bijvoorbeeld balken en stenen die door de stroom 
worden meevoert en die bij het passeren van de balgstuw als schuren en slijtage 
maar ook als schok- slag- of stootbelasting op het balgstuwdoek inwerken,.  
 
De kwaliteit en duurzaamheid van het balgstuwdoek wordt bepaald door de gebruikte 
materialen. De inwendige weefsels van de Floecksmühle balgstuwen zijn meestal van 
polyester. De weefsels zijn zo gemaakt, dat de treksterkte in beide richtingen 
grotendeels gelijk is en worden geproduceerd in de omtrekrichting van het balgstuw-
doek als één doorlopend weefsel. 
 
Aangezien het balgstuwdoek 
niet in één stuk kan worden 
geproduceerd, moeten de 
afzonderlijke banen met 
elkaar worden verbonden. De 
verbinding van de af-
zonderlijke banen gebeurt in 
een afzonderlijk productie-
proces. De naden worden 
aan elkaar gevulkaniseerd 
met een balkenpers onder 
hoge temperatuur en 
mechanische druk. Deze 
werkwijze komt overeen met 
het continu vulkanisatie 
proces van transportbanden. 
De inwendige weefsels moeten een hoge sterkte hebben en rot-resistent zijn, goed 
bestand tegen de invloed van vocht. De mechanische eigenschappen van inwendige 
weefsels moeten - zelfs bij het binnendringen van water - ongewijzigd blijven. Het 
polyester materiaal voldoet uitstekend aan deze eigenschappen. 
 
Het elastomeer materiaal (rubber) wordt blootgesteld aan verschillende 
omgevingsfactoren, de zonnestralen, het water en temperatuur fluctuaties in zomer en 
winter. Verontreinigingen in het water en blootstelling aan ozon kunnen de fysische 
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eigenschappen van rubber aantasten. Daarom wordt voor het balgstuwdoek een 
duurzaam elastomeer materiaal toegepast, waardoor de fysische eigenschappen voor 
de bescherming van de inwendige weefsels blijven behouden. 
 
Het EPDM-materiaal, een volledig synthetische rubbersoort, voldoet uitstekend aan 
deze eisen. De fysische eigenschappen van de geselecteerde EPDM rubber worden 
door Floecksmühle vastgesteld en de fabrikant van het balgstuwdoek produceert het 
doek. De ervaring leert dat bij de productie - zelfs met gelijke “recepten” - de fysische 
eigenschappen per productiecharge kunnen verschillen. Het is cruciaal dat de 
werkelijke productie-waarden als ondergrenzen aan de afgesproken kwaliteitseisen 
voldoen. Dit vereist een zeer nauwkeurige kwaliteitsbewaking tijdens de productie van 
het gehele balgstuwdoek Alle gegevens worden vastgelegd in een productie 
certificaat. 
 
Floecksmühle heeft in 1985 de eerste balgstuwen van volledig synthetische 
chloropreen rubberdoek gemaakt. Deze balgstuwen zijn nog steeds in gebruik. Het 
EPDM materiaal dat nu wordt toegepast is met betrekking tot de weerstand tegen 
veroudering beter dan de chloropreen rubbersoort van toen. De verwachte levensduur 
van EPDM balgstuwdoek is 25 tot 30 jaar.  
De werkelijke levensduur van het balgstuwdoek is afhankelijk van de omstandigheden 
ter plaatse. Daarom is een algemene uitspraak over de levensduur van het 
balgstuwdoek niet mogelijk. 
 
In geval van beschadiging van een balgstuw is passend geprefabriceerd 
rubbermateriaal beschikbaar waardoor een correcte en snelle reparatie wordt 
gewaarborgd. 
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6. Regelsystemen 
Aan besturings- en regelinstallaties van stuwen worden bijzondere eisen gesteld: 

- Handhaven van het gewenste stuwpeil. Al naar gelang de grootte van de 
installatie, de aanwezige hydraulische, plaatselijke en topografische omstan-
digheden en de bepalingen betreffende het peilbesluit, mag het peil bij een stuw 
slechts binnen bepaalde toleranties variëren. 

- Beheersing van de waterstand; de waterstand moet ook bij verstoringen van het 
wateroppervlak door wind, ijs en in het water drijvende voorwerpen, gega-
randeerd zijn. 

- Omgevingsfactoren; de omgevingsfactoren van een buiten opgestelde be-
sturingsinstallatie zoals wisselende temperaturen, vochtigheid, vuil en corrosie. 

- De afwateringssituatie bij een stuw verandert vaak dagen- of wekenlang 
nauwelijks of helemaal niet en dan weer plotseling totaal. De besturing moet dan 
betrouwbaar reageren. Dat wil zeggen, eventuele verstoringen moeten zo vroeg 
mogelijk worden herkend. Bij uitval van niveauopnemers moet de installatie in 
een bepaalde veilige bedrijfstoestand worden gebracht. 

- Installaties waaraan bijzondere eisen betreffende de bedrijfsveiligheid, 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid worden gesteld, zoals bij waterkracht-
centrales, moeten uitgerust worden met extra veiligheidsvoorzieningen die 
onafhankelijk werken van de overige stuurinstallaties bij energie uitval. 

- Bij de keuze van een beweegbare stuw bij waterkrachtcentrales moet men 
rekening houden met de uitval van energie. Het uitvallen van energie kan door 
netstoringen van buitenaf of vanuit de besturing (zekeringen, veiligheids-
schakelaar, blikseminslag en overspanning enz.) plaatsvinden. Van te voren 
moet vastgesteld zijn of de balg dan moet zakken of niet. 

 
Floecksmühle heeft regelsystemen ontwik-
keld voor elke situatie. Voor eenvoudig 
gebruik, voor niet-kritische stuwinstellingen 
met gering risico. Voordelige systemen 
welke gedeeltelijk automatisch werken; als 
er grote veranderingen optreden m.b.t. de 
watertoevoer kunnen deze handmatig word-
en bijgesteld. Wanneer er hogere eisen 
gesteld worden zijn er automatische syste-
men die het bovenwaterniveau zelfstandig 
regelen en er zijn volautomatische syste-
men die zichzelf controleren. Ook kunnen 
alarmerings- en afstandsbeheerssystemen worden toegepast.  
 
De systemen worden zo opgebouwd, dat uitbreidingen en extra voorzieningen later 
eenvoudig kunnen worden aangebracht. Bijvoorbeeld een Floecksmühle 
veiligheidsinrichting die bij een te hoog waterniveau – onafhankelijk van de 
systeembesturing - de stuw laat zakken.  

 
Voor alle balgstuwen geldt, dat ze in principe zo kunnen worden gebouwd, dat men 
ze zonder energietoevoer kan laten zakken en ze in hoge mate veilig werken. Dit is 
met name interessant bij waterkracht centrales.  
De volgende regelsystemen zijn beschikbaar: 
- niveauregeling 
- debietregeling en/of -begrenzing 
- drukregeling voor waterkrachtcentrales 
- afsluiten van watergebied, een leiding of een reservoir 
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6.1 Met water gevulde balgstuwen. 
Bij water gevulde balgstuwen loopt een buisleiding tussen de balg en een 
regelsysteem in de schacht. Deze betonnen schacht is op/in de oever gebouwd. De 
onderkant van de schacht loopt tot onder de betonnen stuwdrempel. De leidingen 
worden ingestort in de beton. 
 
In de schacht is het regelsysteem geïnstalleerd. D.m.v. een in de schacht 
gemonteerde dompelpomp wordt de balg gevuld. Bij het dalen van de balg wordt het 
vulwater weer afgevoerd naar de rivier of beek via een afvoerleiding. 
 
Boven deze schacht (of in een apart gebouw) wordt een schakelinstallatie 
aangebracht. Het waterniveau wordt elektronisch gemeten. Een regelaar (PLC) geeft 
naar aanleiding van de waterstand commando’s aan het regelsysteem, om de vulling 
van de balg te veranderen. 
 
Met water gevulde balgstuwen reageren relatief langzaam. De reactietijd is instelbaar 
en voldoende snel zodat bij snel stijgend water geen opstuwing wordt veroorzaakt. 
Het gewenste streefpeil is binnen bepaalde grenzen in te stellen. Water gevulde 
balgstuwen zijn bij uitstek geschikt voor verschillende zomer- en winterpeilen. 

 
 
6.2 Met lucht gevulde balgstuwen 

Bij met lucht gevulde balgstuwen is geen regelschacht nodig: De luchtleiding wordt 
direct naar een schakelkast boven de grond geleid, waarin de kleppen en de 
compressor zijn ondergebracht. De installatie is eenvoudiger. 
 
Het hoogwaterzijdeniveau wordt hier ook in een meetbuis elektronisch gemeten. De 
schakelinstallatie opent dan afhankelijk van de waterstand een klep zodat de balg 
leegloopt of start de compressor zodat de balg wordt gevuld.  
 
Verandering van het stuwpeil is beperkt mogelijk. 
Er is een voorziening nodig voor de afvoer van condenswater 
 
Lucht gevulde balgstuwen zijn over het algemeen goedkoper dan water gevulde 
balgstuwen. 
 
Bij zowel water als lucht gevulde balgstuwen geldt dat: 
- het hoogwaterzijdeniveau nauwkeurig gehandhaafd wordt, 
- door twee onafhankelijke systemen het dalen bij hoogwater kan worden 

gegarandeerd, 
- een verbinding met een beheerssysteem mogelijk is. 
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7. Bevestigingsprofielen 
Floecksmühle maakt bij het bevestigen van met water gevulde balgstuwen gebruik 
van twee profielen. Hierdoor ontstaat - samen met de profielen aan de zijkant - een 
afgesloten inwendige ruimte. 
Bij installaties met luchtvulling werkt Floecksmühle in het algemeen met één 
bevestigingsprofiel. 
 
 
 
De profielen moeten aan de 
volgende eisen voldoen: 
- overdracht van de krachten op 

de betonnen fundering. 
- een goede afdichting van de 

balg garanderen. 
- een verzonken montage van de 

bouten die gebruikt worden bij 
de bevestiging van de balg. 

 
 
 
Het bevestigingssysteem bestaat uit: 
- een onbelast hoekprofiel dat wordt ingestort en dient voor een goede afdichting. 
- een bevestigingsstrip waar de bouten “invallen”. Hiermee wordt het rubberdoek 

ingeklemd. 
- doorlopende ankers, die de belasting direct op de beton en de bewapening over-

dragen (uitvoering in roestvaststaal) 
 
De bevestigingsstrip wordt van een speciaal profiel gemaakt met sterk afgeronde 
hoeken en een grote buigsterkte. De totale constructie van de profielen is thermisch 
gegalvaniseerd. De korte boutafstand en de buigvaste bovenstrip maken een strakke 
aansluiting van het rubbermembraan mogelijk. 

 
7.1 Een hoogwaterniveau aan de laagwaterzijde   

In principe kunnen balgstuwen ook worden gebruikt in situaties met een 
hoogwaterniveau aan de laagwaterzijde. Wanneer het water aan laagwaterzijde in 
niet overstroomde toestand tot een hoogte van meer dan 20% van de balg hoogte 
komt moet een tweede montagerail worden gebruikt. De extra kosten voor deze 
tweede rail is ongeveer 15% tot 30%. De beslissende factor is de  waterstand aan de 
LWZ bij het begin van het dalen van het desbetreffende stuw compartiment. 

 
7.2 Het bouwen op een bestaande onderbouw 

Als de bestaande betonnen onderbouw een homogene structuur vertoont en de 
betonkwaliteit overeen komt met  B25 of B35, kunnen balgstuwen hier direct op 
worden bevestigd. Met name bij renovatie van bestaande stuwen is dit interessant. De 
beslissing welke bevestigingsmethode wordt toegepast, moet per situatie beoordeeld 
worden. 
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8. N + 1 regel 
Klepstuwen worden vaak met meerdere kleppen uitgevoerd zodat het water, bij het 
niet functioneren van één klep toch kan worden afgevoerd. Dit brengt extra kosten 
met zich mee. 
Door de intrinsieke veiligheid van balgstuwen en het feit dat mechanisch klemmen 
niet mogelijk is, is het gebruik van de “n-1”-regel bij balgstuwen niet noodzakelijk.  
 
Per situatie moeten om het aantal stuwvelden te bepalen alle aspecten onderzocht 
worden zowel hydraulische bedrijfs- als ook bouwkundige. 
Daarnaast moet aandacht besteedt worden aan het risico van bevriezen bij water 
gevulde stuwen en de mogelijkheid van droogzetvoorzieningen en tijdelijke 
omleidingen. 
 
Vooral bij balgstuwen die bestaan uit één compartiment moet aandacht besteed 
worden aan de bouwkuip en de mogelijkheid om onderhoud uit te voeren. Zijn een 
droogzetvoorziening en de mogelijkheid van een tijdelijk omleidingskanaal wenselijk? 
Voor de aanleg van deze voorzieningen kan al dan niet worden besloten in het 
ontwerp proces. Indien nodig kan Floecksmühle ten behoeve van een 
vergunningsaanvraag een bouw en functie beschrijvingen maken voor de 
geprojecteerde balgstuw. 
 
In de praktijk is voor onderhoud of een reparatie ca. één of twee dagen nodig. De 
vervanging van een geheel balgdoek kan vijf tot tien werkdagen duren, afhankelijk 
van de grootte van het stuw compartiment. 
 
Met balgstuwen kunnen aanzienlijke besparingen bereikt worden t.o.v. de 
conventionele staalwaterbouw. 
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9.  Constructieve aspecten 
Balgstuwen kunnen worden uitgevoerd met loodrechte of met schuine wanden. 
Schuine wanden zijn gunstiger voor een balgstuw omdat de vorming van vouwen in 
het balgdoek dan minder is. Het stomingsprofiel van de rivier of watergang blijft 
daarmee instant. Bij zijwanden met een hoek van 3:1 - ca. 18o uit het lood – is de 
vorming van vouwen in het balgdoek al minder dan bij loodrechte zijwanden.  
Als de aanstroming niet recht is heeft het grote voordelen om de zijwanden schuin uit 
te voeren. Bij balgstuwen waarbij de stromingsrichting niet loodrecht op de balgstuw 
staat worden de zijwanden vaak schuin uitgevoerd.  

 
Naast de kwaliteit van de toegepaste materialen is ook het juiste ontwerp van de 
balgstuw van cruciaal belang. In het bijzonder de bescherming van het materiaal 
tegen zowel mechanische als ook hydraulische belastingen. 

 

Bij mechanische belasting is als eerste de afvoer van drijvende voorwerpen bij een 
piekafvoer van belang. Dan ligt het balgdoek leeg op de fundering en er is geen 
dempende werking van een gevulde balg. Bij het ontwerp en de keuze van de 
materialen moet met al deze omstandigheden rekening worden gehouden. 
 
Bij een goed ontworpen balgstuw kunnen schurende voorwerpen in de vorm van zand 
en kiezelsteen geen kwaad vanwege de slijtvastheid van het rubber. Ook na jaren 
gebruik zijn invloeden niet merkbaar. 
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10. Vibraties en slijtage 
10.1  In geheel of gedeeltelijk gevulde toestand. 

Resonantie en trillingen als gevolg van snelheidswisselingen en ingesloten lucht 
kunnen bij alle kunstwerken optreden. Trillingen doen zich bij balgstuwen voor als een 
(langzame) golf beweging van het doek. De trillingsfrequentie kan variëren tussen 0,5 
en 3 Hz. Trillingen kunnen zowel bij een half als een volledig gestreken stuw 
optreden. De vorm van de stuw, de toestroming en de afvoerstroming en het 
laagwaterzijdeniveau hebben grote invloed op de optredende trillingen. Normaal 
gesproken worden trillingen door ontwerp maatregelen voorkomen (vormgeving, 
beluchting, straalbreker). 
 
Door de elasticiteit van het doek is trillingen voor balgstuwen niet zo problematisch als 
voor starre staalconstructies. Trillingen veroorzaakt echter wel slijtage van het 
balgdoek door schuring (slijtage) met de beton constructie. Langdurig optredende 
trillingen moeten met het oog op de levensduur worden vermeden of zodanig 
gereduceerd worden dat er geen slijtage van het balgdoek optreedt. Floecksmühle 
heeft de FlexFlector® ontwikkeld. De FlexFlector® wordt op het balgdoek bevestigd 
waardoor trillingen aanzienlijk worden gereduceerd 
De FlexFlector® is een elastisch onderdeel. Door de vorm van de FlexFlector® 
worden veranderingen in de stroom en daardoor de op de balg inwerkende krachten 
beïnvloed.  
Het gebruik van FlexFlector® werd getest in een veldproef bij een balgstuw in 
Beieren. Er werden Trillingenmetingen in verschillende bedrijfssituaties met en zonder 
de straalbreker uitgevoerd. Uit het resultaat van de metingen blijkt dat de trillingsam-
plitude tot 30% gereduceerd wordt door FlexFlector®.  
Zoals bij alle ontwerpen van waterbouwkundige werken kunnen ook bij balgstuwen in 
bijzondere situaties zich Trillingen voordoen. Trillingen kunnen vastgesteld worden 
door een Trillingendetector. De balgstuw kan dan uit de Trillingstoestand worden 
gehaald. 
 

10.2 In de volledig gestreken toestand 
Als er zeer grote stenen door het water meegesleurd worden, dan kan het zijn dat de 
elasticiteit van het materiaal niet meer voldoende is om de energie af te voeren. Zeker 
als de balg leeg op de fundering ligt bestaat het risico van “doorponsen”. Hoewel deze 
situatie in Nederland nauwelijks voorkomt is een balgstuw tegen deze belastingen 
bestand 
 
Constructief wordt dit op twee manieren opgevangen: aan de ene kant door 
balgmateriaal van voldoende sterkte, aan de andere kant door het aanbrengen van 
een speciale rubber onderlaag. 
Door deze speciale rubberen onderlaag van voldoende dikte wordt bereikt dat 
botsende brokken steen “elastisch worden opgevangen” en weer terugveren zonder 
dat de balg wordt beschadigd. 
De onderlaag biedt bovendien bescherming tegen slijtage door de schadelijke werking 
van stenen en sediment dat onder de niet-gevulde balg wordt gezogen. Slijtage door 
het directe contact tussen het balgdoek en de beton wordt zo voorkomen. 
 
De bescherming tegen beschadiging door drijfvuil (boomstammen, ijs, etc.) in de 
opgeblazen of leeggelopen toestand kan alleen worden gegarandeerd door een 
voldoende dik en sterk rubberdoek. 
 
Bij een volledig geleegde, op het betonoppervlak liggende balgstuw bestaat door de 
stroming het risico van “golven” van het balgdoek. Bij onderzoek is vastgesteld dat dit 
bij balgstuwen kan voorkomen onder bepaalde stromingscondities. De vorm van de 
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stuw en de stroomrichting (haaks of schuin) speelt hierbij een cruciale rol. Als gevolg 
van dit “golven” treed slijtage op door schuren van rubber op beton.  
 
De balgstuwen van Floecksmühle kunnen tegen deze slijtage worden beschermd 
door het aanbrengen van een beschermende rubbermat tussen beton en rubber dam. 
Afhankelijk van de belasting wordt deze onderlaag gemaakt van voldoende dik 
rubber. De rubbermat wordt bevestigd op het beton onder de balgstuw. De elasticiteit 
van het balgdoek wordt vergroot en daardoor vermindert het gevaar voor 
beschadiging van het balgdoek door zwaardere sediment. Tegelijkertijd wordt door de 
rubbermat een extra glad oppervlak gecreëerd waarop het balgdoek kan worden 
neergelegd. 
De stroom en het drijfvuil slijten het betonoppervlak binnen een paar jaar af, met 
name fijne bestanddelen verdwijnen van de beton. Er ontstaat een ruw oppervlak dat 
kan leiden tot slijtage van het rubberdoek. De rubbermat vermindert de slijtage van 
het beton aanzienlijk. Jarenlange ervaringen met balgstuwen heeft de effectiviteit van 
deze bescherming aangetoond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Floeksmühle FlexFlector® vermindert Trillingen aanzienlijk. In een natuurgebied 
bij een stuw in de Saalach - in samenwerking met het Federaal Instituut voor 
Waterbouwkunde (BAW) uit Karlsruhe - zijn de werkelijk optredende trillings 
amplitudes gemeten. De vergelijking tussen de situatie met en zonder FlexFlector® 
toont een daling aan tot ongeveer 30% van Amplitudehoogte. 
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11. Ontwerp van het betonlichaam 
Bij zowel nieuwbouw als renovatie van stuwen zijn onderzoek en een goede 
voorbereiding noodzakelijk. De kwaliteit van bestaande bouwconstructies moet 
onderzocht worden, zowel de afdichting van de ondergrond, als de eventueel 
hydraulische eigenschappen. Voor de reconstructiewerkzaamheden moeten 
bekistings- en bewapeningstekeningen gemaakt worden.  
 
Om tot een juiste beslissing te komen, welke stuwconstructie kan worden gebruikt, 
moeten voor de verschillende varianten de totale kosten worden vastgesteld. In dit 
verband mogen de funderings- en betonbouwkosten zeker niet worden onderschat. 
De ervaring leert, dat na het droogleggen de bouwwerken er meestal slechter uitzien 
dan van te voren werd verwacht.  
Bij conventionele stalen klepconstructies  worden de belastingen van de stuwdruk 
geconcentreerd doorgegeven  aan de scharnier en ophangpunten. 
Een belangrijk voordeel van een balgstuwconstructie is dat de krachten die ontstaan 
uit de stuwdruk gelijkmatig worden verdeeld en via de totale stuwbreedte worden 
opgenomen. Balgstuwen laten zich op grond van hun eenvoudige vorm over het 
algemeen goed in bestaande bouwwerken inbouwen. 
 

 
12. Toepassing van balgstuwen 

Balgstuwen worden toegepast als 
- stuw met een instelbaar stuwpeil 
- cultuurstuw 
- tijdelijke afsluiting als bescherming tegen hoog water 
- tijdelijke afsluiting bij kadebreuk 
- afsluiting om zoet- en zoutwater te scheiden 
- tijdelijke afsluiting bij watervervuiling 
- stuw met een vast stuwpeil voor waterkracht gebruik  
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13. Conclusie 
Balgstuwen zijn breed inzetbaar en kunnen in diverse situaties worden toegepast. 
Bovendien is door de constructieve eigenschappen van balgstuwen een eenvoudige 
inbouw in bestaande doorstroom openingen mogelijk. 

 
 
Een balgstuw is hiermee een zeer veelzijdige, veilige en goed inpasbare stuw die 
ingezet kan worden in veel gebieden van de waterhuishouding. 
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Uitgebreide informatie over balgstuwen is beschikbaar op de databank van het ministerie van 
infrastructuur en milieu  

 

Hydraulische aspecten van balgstuwen en balgkeringen 

WL|Delft Hydraulics, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat 

Bouwdienst (RWS, BD)], [T.H.G. Jongeling met bijdragen van A. Vrijburcht] 
Delft, Utrecht : WL, RWS, BD 
12-2005 

Geeft een algemene beschouwing over ontwerp- en uitvoeringsaspecten van balgstuwen en 
balgkeringen. Behandeld de balgconstructie in relatie tot statistische- en dynamische belastingen. Gaat 
in op het gedrag van balgen in stroming en in golven. Tevens wordt ingegaan op enkele bijzonder 
aspecten van schaalmodelonderzoek en worden relevante experimentele onderzoeken besproken. 

Hydraulische aspecten van balgstuwen en balgkeringen.pdf (5,26MB) 
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