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Tengeleide
Doelvanhetonderzoek,zoalsbeschreveninditrapport,wasnategaanin
hoeverre reductiemogelijkheden van de aanvoer naar regionale rioolwaterzuiveringsinrichtingenhaalbaarzijninrelatietotdeneerslagspreidingin
•en gebied. Het onderzoek diende antwoord te geven op de vraag naar de
grootte van de hydraulische capaciteit van nieuwe en naar de benodigde
uitbreidingscapaciteit
van reeds bestaande
rioolwaterzuiveringsinrichtingen.
Om boven omschreven doel te bereiken is uitgebreid gebruik gemaakt van
gegevenseninformatievanhetafvalwatertransportsysteem "West-Brabant"en
vandedaaropaangeslotenkernenbinnenhetHoogheemraadschapWest-Brabant.
De resultaten uit dit onderzoek zijn van toepassing op afvalwatertransportsystemen waarvan decentrale transportleidingen geheel ofin
grotematezijnontworpenalspersleidingen.
Het onderzoek werd uitgevoerd bij de vakgroep Hydraulica en
afvoerhydrologie vandeLandbouwuniversiteit teWageningen door ir.P.T.M.
Dircke en dr.ir. J.V. Witter met projectbegeleiding van ir. J.N.M.
Stricker. Met betrekking tot gegevensinwinning en gegevensverwerking werd
een zeer forse bijdrage geleverd doorhethoogheemraadschap West-Brabant.
Namens deSTORA ishetonderzoekbegeleiddooreencommissiebestaandeuit
deheren ir.R. denEngelse (hoogheemraadschap vandeUitwaterende Sluizen
in Kennemerland en Westfriesland, voorzitter), ing. H.W. Bergmeijer
(zuiveringschap Drenthe), dr.ir. T.A. Buishand (KNMI), ir. J.S.J. Dragt
(waterschap deAa), ir.P.S.Kamma (hoogheemraadschap West-Brabant)enir.
L.Scholma (hoogheemraadschapWest-Brabant,genodigde).
Wageningen,november1987

Bet voorliggende rapport heeft indeallerlaatste fasevanbesluitvorming in1988niethetfiat gekregen
van het STORA-bureau. De daaruit resulterende impasse heeft niet geleid tot uitgave vanhet rapport
hetzij inhaar huidigeversie,hetzij ineenaangepasteversieviadeSTORA.
Aangezienhetrapport eenzeer grote inspanning vanallebetrokkenen heeft gevraagd enhetrapport zeker
haar waarde heeft behouden, heeft devakgroep 'Waterhuishouding' gemeend omhet rapport als 'grijze'
literatuur eninkleine oplagevastteleggen.Eenofficiëlepublicatievanhetonderzoek isalsartikel
verschenen inHj0(22)1989,nr.23.
Hageningen, december1994
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1 SAMENVATTING
InNederlandiseengrootaantalregionale rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi's) inbedrijf.Inhetalgemeenwordtdehydraulischecapaciteithiervangelijkgesteldaandesomvandecapaciteitenvandeinjecterende gemalenvandeaangeslotenrioolstelselsinhetbijbehorendegebied.
Inditrapportwordtonderzochtof,indieneengrootdeelvandeaangesloten
kerneneengemengdrioolstelselbezit,de hydraulische capaciteit van de
regionalerwzigereduceerdkanwordenalsgevolgvanongelijkmatigheid inde
verdelingvandeneerslagoverhetgebied.Alsstudiegebieddiende het afvalwaterpersleiding-stelsel (AWP-stelsel) "West-Brabant", vanwege debeschikbaarheidvanmeetgegevensoverenigejaren. Het neerslag-afvoerproces
in de aangesloten rioolstelsels van het AWP-stelselisbeschrevendoor
middelvaneenwaterbalansmodel met halfuurlijkse berekeningsintervallen.
Neerslag is gemeten met negenverspreidinhetgebiedopgesteldepluviografen.Deneerslagcomponent indewaterbalansvoorelk van de 25 kernen
werd bepaaldmeteenlineaireinterpolatietechniek (kriging).Voordeberekeningenzijndertigneerslaggebeurtenissenovereenperiodevantweeeneen
half jaargeselecteerd.Tenbehoevevandemodelleringvanelkekernwerden
debenodigdegegevensvanaangesloten verhard oppervlak, berging in het
rioolstelsel, droogweerafvoer enpompregimeverzameldofgeschat.Hetrapportgaatuitgebreid inopdecalibratieendeverificatie van het waterbalansmodel, dat gebruikt is voor hetkwantificerenvandeeffectenvan
verschillendesturingsscenario'sophetaantaloverstortingenendehoeveelheid overgestort waterindeaangeslotenrioolstelsels,bijaangenomenreductiesvandehydraulischecapaciteitvanderwzi.
Eendrietalsturingsscenario's isgeformuleerdeningebouwdinhetcomputerprogramma vanhetwaterbalansmodel;hetneerslag-afvoerprocesvoorelkscenarioishiermeegesimuleerdvoordertigneerslaggebeurtenissen.
Inheteerstescenariowordtde capaciteit van alle gemalen gereduceerd
indien tijdens of na neerslag debeschikbareberginginhetaangesloten
rioolstelseltoeneemt.Inallesituaties,waarindeaanvoerde hydraulische
capaciteit van de rwzi overschrijdt, wordt hetsurplusineencentraal
reservoirgeborgen.Inhettweede scenario wordt, indien de aanvoer de
hydraulischecapaciteitvanderwzioverschrijdt,decapaciteitvandeinde
AWPinjecterende gemalen successievelijk gereduceerd op basis van het
hoogste percentagenogbeschikbareberginginhetaangeslotenrioolstelsel.
Indien de opgegeven reductie van pompcapaciteiten kleiner is dan de
opgegeven reductie van de hydraulische capaciteit vanderwzi,zaleen
centraalreservoirnodigzijn.Inhetderdescenario zijn de eerste twee
scenario'sgecombineerd,echterzondercentraalreservoir.
De resultaten van desimulatiesmetsturingzijnvergelekenmettweeaanvoersituatieszondersturing,welkealsreferentiedienen.De eerste referentiesituatie, referentie A, is dehuidigetoestand (peiljaar 1985).De
tweedereferentiesituatie,referentieB,isdesituatievan overeenkomstige
verlaging van de capaciteit van derwzienvandeinjecterendegemalen,
zonderverderesturing.Referentie A vertegenwoordigt de na te streven
ondergrens, referentie Bdebovengrensmetbetrekkingtothetaantaloverstortingenendehoeveelheidoverstortendwater.

-3-

UitdeonderzoeksresultatenvoorhetAWP-stelsel "West-Brabant" wordt geconcludeerd dat reductie van de•hydraulischecapaciteitvanderwziten
opzichtevandesomvandecapaciteitenvande toeleverende gemalen leidt
tot toename van dehoeveelheidoverstortendwaterenhetaantaloverstortingen.Dehoogtevandetoenamehangtvoorelkscenarioafvandemate van
reductie van de rwzi. Tevenshangtdetoenameafvandekeuzevanwelof
geengemeenschappelijkbergingsreservoirenvooréénscenarioinlichtemate
vanextraverhogingvandecapaciteitenvandeinjecterendegemalen.
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2

INLEIDING

2.1 Inleiding
InNederlandiseengrootaantalregionale rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi's) inbedrijf.Figuur1toontdesituatieinLimburg [20].Deregio's
kunneneenaanzienlijkeoppervlakte beslaan. De rwzi's te Venlo en te
Roermond bijvoorbeeld reinigen hetrioolwaterafkomstigvankernenbinnen
eengebiedvanrespectievelijk471km2 en307km2.
Eenregionaalafvalwatertransport-(AWT-)stelselbestaatschematisch uit de
volgendeelementen (figuur2).
deaangeslotenrioolstelsels;
depompgemalenvandeaangeslotenrioolstelsels;
- het regionale afvalwatertransportstelsel in engerezin,meteventuele
persgemalen;
deregionalerioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi).
Legenda:
| | aangesloten rioolstelsel
*

injecterend gemaal

O

secundair gemaal
regionaal rioolwatertransport..

stelsel
• persstation
regionale rwzi

Figuur2. SchematischevoorstellingvaneenregionaalAWT-stelsel.
Inhetvervolgvanditrapportzalmet"regionaalAWT-stelsel"het leidingstelsel in engere zin worden aangeduidwaarmeehetrioolwaterwordtgetransporteerdvanuitdeaangeslotenrioolstelselsnaar de regionale rwzi.
Deze regionale AWT-stelsels zijn inhetalgemeenalspersleidingstelsels
(AWP)uitgevoerd.Somskomen,inverbandmetdetopografievrijvervalgedeelten voor, aldannietmetvrijewaterspiegel.Depompgemalenvandeaangeslotenrioolstelselszulleninhetvervolgvanditrapportworden aangeduid
als"injecterendegemalen".Depompgemalendiewaterinhetrioolstelselvan
eenanderekernlozen,wordenaangeduidals"secundairegemalen".
Totophedenwordtinhetalgemeendehydraulischecapaciteitvan regionale
rwzi's gelijk gesteld aandesomvandebeoogdetoeleverendecapaciteiten
vandeaangesloteninjecterendegemalen*.Een uitzondering op deze regel
vormt het regionaleAWT-stelselvanWest-Friesland-Oost (oppervlaktecirca
250km 2 )metderegionalerwziWervershoof,zie [2]en[12].

*Metdebeoogdetoeleverendecapaciteitenwordenhieraangegeven
maledebietenvandegemalenbijdeingesteldepompregimes.
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De beoogde capaciteit vandeinjecterendegemalenwordtbepaalddoorhet
aanbodvandedroogweeraanvoer (dwa)-en,ingeval van gemengde rioolstelsels,mededoordevereistepompovercapaciteit.Indieneengrootdeelvan
de
aangeslotenkerneneengemengdrioolstelselbezit,rijstechterdevraag of
dehydraulischecapaciteitvanderwzinietgereduceerdkanworden,medeals
gevolgvandeongelijkmatigheidin
deverdelingvan de neerslag overhet
gebied. Deze vraagheeftgeleidtothetonderhavigeonderzoek"Dimensioneringregionalerioolwatertransportstelsels".
2.2 Perspectiefopreductie
Eenaantalfactorenkaneenreducerendeffecthebbenopdevereiste hydraulischeontwerpcapaciteitvaneenregionalerwzi:
deliggingvanhetregionaleAWT-stelsel;
neerslagvariabiliteitnaartijdenplaats;
destromingsrichting inhetstelselinrelatietotdeoverheersendetrekrichtingentreksnelheidvandeneerslag;
heteffectvanberginginrioolstelsels,gemaalkeldersenhet (pers)leidingsysteem;
verschillen intoevoersnelheidvanderioolstelselsnaardeinjecterende
gemalen.
Tengevolgevanbovengenoemdefactorentreedterinwisselendemateeenkans
op reductievandepiekbelastingvanderwzioptenopzichtevandesomvan
debeoogdepompcapaciteitenvandeaangesloten kernen. Door beter inte
spelen op de natuurlijke variatie in
deneerslagkan,bijvoorbeelddoor
sturingvandegeïnjecteerdedebietenvanuit de aangesloten stelsels,de
mogelijkheidenmatevanreductiewordenvergroot.
2.3 Voorwaardenenuitgangspunten
De mogelijkheid om de hydraulische capaciteitvaneenregionalerwzi
te
reducerenwordtonderzochtonderdevoorwaardendathetaantalenhettotaal
volume vanoverstortingennietofnauwelijkstoemogennemen.Ditisechter
nietrealiseerbaarzondersturingvanhetvanuitde aangesloten rioolstelselsgeïnjecteerdedebiet.Ditleidttothetvolgendeuitgangspunt:
1. Demogelijkheid omde injecterende gemalen te kunnen sturen.
Hetonderzoekdientvooreenaantalmogelijkesturingsscenario'sdemaximale
reductieopdehydraulischecapaciteitaantegeven, onder de voorwaarden
dat het aantal enhettotaalvolumevanoverstortingennietofnauwelijks
toenementenopzichtevandeongestuurdesituatie.
Daaromisgekozenvoormodelleringvandehalfuurlijksewaterbalanseninhet
regionaal AWT-stelselenin
deaangeslotenrioolstelsels;ditleidttothet
tweedeuitgangspunt:
2. Voormodellering dient uitgegaan te wordenvan de bemeten waterbalansen
van het regionaal AWT-stelsel en van de aangesloten
rioolstelsels.
Bestudering vandeneerslagspreidingalléénisnietvoldoende,aangeziende
variatievandeneerslagnaartijdenplaats door de pomprégimes vande
injecterende gemalen wordt omgevormd totnaartijdenplaatsvariërende
geïnjecteerdedebieten.Desommatieervanoveralleaangesloteninjecterende
gemalen iseenbelangrijkegrootheid.Uitdewaterbalansenvandeaangeslotenrioolstelselszijnookaantallenenvolumesvanoverstortingente bepalen.
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3. Detoestand in de aangesloten rioolstelsels en in het bijzonder het door
de injecterende gemalenverpomptedebiet, wordt niet beïnvloed door de
toestand in het regionale /WT-stelsel.
De variatie inhetgeïnjecteerdepompdebietvaneenkerntengevolgevan
de
variabeletegendrukinhetAWT-stelselwordtverwaarloosd.Doordeze veronderstelling vervalt de noodzaak vaneenvolledigdynamisch,hydraulisch
modelvoorhetregionaalAWT-stelselwaarbijdeterugkoppelingmetde aangesloten rioolstelsels gemodelleerd wordt door middel vandedrukhoogte
debiet-relatiesvandeinjecterendegemalen. Eendergelijk model vereist
aanzienlijk meer gegevensdaneenmodelwaarinzoweldeaangeslotenrioolstelselsalshetregionaleAWT-stelselzijnweergegeven door hunhalfuurlijkse waterbalansen.Ookis
derekentijdvaneendergelijkdynamischmodel
zeeraanzienlijk,daardedrukineenregionaalAWT-stelselsnel fluctueert
in detijdendientengevolgedenoodzaakontstaatvaneenkortberekeningsinterval.
4. Voorde aangesloten rioolstelsels dienen de parameters in het waterbalansmodelper stelsel geschat te worden.
Deze parametershebbenbetrekkingop
deeventuelevertragingen
opdeneerslagverliezen.Decalibratieisnoodzakelijkomhetmodel te kunnengebruiken alseensimulatiemodel.Doorhetuitvoerenvansimulatiestudieskan
heteffectvanverschillendesturingsscenario'swordennagegaanophet aantalenhetvolumevanoverstortingen.
2.4 Hetstudiegebied
Als studiegebied ishetafvalwaterpersleiding-(AWP-)stelsel"West-Brabant"
gekozen (figuur 3). Hetgebiedomvatderegionalerwziin Bath, waarop 26
gemengdeendriegescheidenrioolstelselsviaeenpersleidingzijnaangesloten.Deoppervlaktevanhettotalegebiedwaarbinnendekernenzijn gelegen
bedraagtcirca450km2.
mg.-.-'SNC

- H e i

Regionale r w z i
Persstation
(Gedeeltelijk) gemengd stelsel
Gescheiden stelsel

LplOssendr.0

Slib
Pluviograaf
Transportriool

pTiFtP

Figuur3. Overzichtafvalwaterpersleidingstelsel "West-Brabant"
(situatiegedurendedeperiode1983-1985).
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De twee grootste kernen, BergenopZoomenRoosendaal,makengezamenlijk
circa60%vanhetverhardeoppervlak-vanhettotaleAWP-gebieduitenliggen
relatief dichtbijelkaar (12km). DriepersgemalenindeAWPtransporteren
hetwaternaarderegionalerwzi.Vandemeeste injecterende gemalen zijn
kelderpeilenendebietengeregistreerd.Dezegegevenszijnnoodzakelijkvoor
decalibratieenverificatie van het model voor het berekenen van de
waterbalansen van de aangesloten rioolstelsels.Ookdetotaleaanvoerte
Bathisgemeten.Opnegenplaatseninhetgebiedzijnpluviografenopgesteld
sinds1983.Depluviografenhebbeneenvanghoogtevan1,10mbovenmaaiveld.
Deneerslagpost indewaterbalansvanelkvan de 26 aangesloten gemengde
stelselswordtmetbehulpvaninterpolatiebepaald.
Behalve degenoemdegegevensvereistcalibratievanhetwaterbalansmodelde
volgendegegevens:
degemiddeldedroogweerafvoer (tebepalen op grond van debietgegevens
overlange,drogeperiodes)endevariatieindetijdervan;
hetpomprégimevandeaangesloteninjecterendegemalen;
dedrempelhoogtevandehoofdoverstortnabijhetinjecterendegemaal;
het verhardeoppervlakendetotaalbeschikbarebergingvandeaangeslotenrioolstelsels;
deconfiguratievanhetAWP-stelsel;
eventuelebeschikbarebergingindeAWP.
Debietgegevensvandepersstations indeAWPzijnwenselijk,aangezien deze
als controle kunnen dienenvandebovenstroomsgeïnjecteerdedebieten.In
hetgevalvan het AWP-stelsel "West-Brabant" waren deze gegevens niet
aanwezig.
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3

MODELLERINGVANDEWATERBALANS VANEEN AFVALWATERTRANSPORTSTELSEL

3.1 Inleiding
Eénvandeuitgangspuntenisdatbestuderingvandemogelijkheidtot reductie van hetaanvoerdebietnaareenregionalerwzislechtsmogelijkis,indienzoweldeneerslagspreidingalshettoevoerprocesnaar de rwzi in de
studie wordt betrokken. Hiertoedienendeneerslag-enafvoergegevensvan
hetAWP-stelsel"West-Brabant".Hettoevoerproceskanwordenbeschrevendoor
middel van een waterbalansmodel. Hetmodelomvatdewaterbalansenvande
aangeslotenkernenenvandeAWP.Iedereaangeslotenkernvoert een debiet
toe naar de AWP, welke de verzamelde toevoer naar deregionalerwzi
verzorgt.
Hetwaterbalansmodelvooreenkernwordtbeschreveninhoofdstuk3.2envoor
de AWP in hoofdstuk3.3.Hettotalewaterbalansmodel isgeprogrammeerdin
FORTRAN-77engedocumenteerd inbijlage6.Deberekeningenvindenplaats op
halfuurbasis.Dekeuzevanhethalfuurlijkseberekeningsintervalwordtnader
toegelichtinhoofdstuk5.3.
3.2 Waterbalansmodelvooreenkernmetgemengdrioolstelsel
Voordewaterbalansvaneenkern,aangeduidmeti,geldtgedurendeeenperiodej:
q(i,j)=cAv(i)nr(i,j-j')-q0(i,j)+AB(i,j)+qd(i,j)+qa(i,j),
waarin:
q : vanuitdekernindeAWPgeïnjecteerddebiet[L^T"-*-]
c : afvoercoëfficiënt [-1
A v : verhardoppervlak[L^]
h r : geschattegebiedsneerslagminusinitiëleverliezen (V^) overhet
verhardeoppervlak[LT*-*-]
j': aantalintervallenvertragingtengevolgevandestromingnaaren
inhetrioolstelsel [-1
qg: overstortenddebiet[L^T'l]
AB: bergingsverandering inhetrioolstelsel (negatiefbijafnamevan
debeschikbareberging)[L^T'l]
qd: droogweerafvoer[L-^T'l]
qa: aanvoervanafvalwateruit"bovenstroomse"kernen [LT" 3•
De berekeningen beginnen tenminste enigeintervallenvoorafgaandeaande
neerslag.Hetwaterbalansmodelvooreenkernheeftinprincipedrienaderte
bepalen parameters: de initiële verliezen,deafvoercoëfficiëntc,ende
vertraging j'. Inwerkelijkheidechterkanhetaantal onbekenden per kern
groterzijn.Ditwordtnadertoegelichtinhoofdstuk6.Invergelijking1is
detoevoervanuitdeinjecterendegemaleninprincipebekend uit metingen.
De geschatte neerslag is bekend uit interpolatie van pluviograafwaarnemingen. Tenslotte moetenookhetverhardeoppervlak,dedroogweerafvoer,endemaximaalbeschikbarebergingzogoedmogelijkbekendzijn. Deze
gegevens, alsmedeenkelespecifiekebasisgegevensvandeaangeslotenkernen
voorhetAWP-stelsel "WestBrabant",zijnvermeldinbijlage1.
Perneerslaggebeurteniswordtbijdecalibratievanhetwaterbalansmodel de
berging in hetrioolstelselbijaanvangvandeneerslaggeheelbeschikbaar
verondersteld.Dezeveronderstelling isgerechtvaardigd,aangeziende gese-
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(1)

lecteerde neerslaggebeurtenissen gescheiden zijn doordrogeperiodesvan
minstens10uur.Bovendienblijktuitderegistratiesvandegemalendat er
steeds sprakeisvandroogweerafvoerbijhetbeginvandeberekeningen.Als
deberginginhetrioolstelselnaverloopvantijdgeheelbenut is, treedt
een overstortingop.Vóórhettijdstipvanoverstortenisdebergingsveranderingsluitpostindewaterbalans,daarnaishetoverstortenddebietsluitpost. Het tijdstip van de overstortingkanveelalwordenbepaalduitde
peilregistraties indeontvangstkeldersvandegemalen.Wanneerhetpeil in
de ontvangstkelder vrijwelconstantenophetmaximaleniveaublijft,terwijlookhetvanuitdekernindeAWPgeïnjecteerdedebietmaximaal blijft,
isditeenindicatiedatereenoverstortingplaatsvindt.
3.3 WaterbalansmodelvandeAWP
De waterbalans van eentrajectkvaneenpersleidingtussentweepersstationsgelegen,luidtvooreenperiode j:
qbo<k.J)+

s

n
q(i.j)-=qbe(k.J)-ABps(k>J)
i=l

(2)

waarin:
qbo
qbe
n
q(i.j)

debietvanbovenstroomspersstation[L^T'l]
debietvanbenedenstroomspersstation [L^T'l]
aantalophettrajectaangeslotenkernen[-]
vanuitkerniindeAWPgeïnjecteerddebietgedurendeperiode

AB.ps

bergingsverandering indebuffertorenen hetbenedenstroomse
ontvangreservoirvantrajectk (negatief bijafnamevan beschikbareberging) [L^T'l].

j [ L 3T-1]

IndienineentrajectvanhetAWP-stelselstromingondervrijvervalmeteen
vrijewaterspiegeloptreedt,luidtdewaterbalans:
n
qbo<k.J)+s q(i,j)+ABpl(k,j)=qbe(k,j)-ABps(k,j)
i=l
waarin:
ABp^: bergingsverandering indevrijvervalleiding (negatiefbij
mevanbeschikbareberging) rL^T"^-!.
BergingineentrajectvanhetAWP-stelselkanbehalvedoorde aanwezigheid
van gedeelten met een vrije waterspiegel ook worden veroorzaaktdoor
bergingsveranderingen inbuffertorensbijhetaanslaanvan de persgemalen,
door het samendrukken vanindepersleidingaanwezigegassenendesamendrukbaarheidvan het afvalwater. Bergingsveranderingen ten gevolge van
variatie in de vrije waterspiegel eninbuffertorenszijninhetwaterbalansmodelverdisconteerd.Deinvloedvandeoverigeoorzakenopdeberging
isverwaarloosbaar.Ookdevolumeverandering tengevolgevanhetsamendrukken
vanaanwezigegassenisverwaarloosbaar,indienervan wordt uitgegaan dat
hoogstens1%vandeleidingmetgasisgevuld.
De waterbalansvergelijkingen 2en3kunneninprincipegebruiktwordenvoor
controlevandegesommeerdewaterbalansenvandeaangeslotenkernen.Ditkan
een hulpmiddelzijnbijheteventueellaterherzienvangeschattegegevens,
welkeontbrakenofalsminderbetrouwbaarwerdenaangemerkt.
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4

SAMENVATTING VANEERDERONDERZOEK

4.1 Inleiding
Eerderonderzoeknaardemogelijkheiddehydraulischecapaciteitvan regionale rwzi's tereduceren,richttezichofopdeneerslagspreiding [3,7]of
opde invloed van de neerslagspreiding op een bepaald aanvoerstelsel
[2,4,6,8,13]. Bij de hiernavolgendebesprekingwordtheteerderverrichte
onderzoekmetbetrekkingtothetAWP-stelsel"West-Brabant" ingedeeld naar
de uitvoerendeinstantie:AdviesbureauBongaerts,KuyperenHuiswaard (BKH)
inhoofdstuk4.2,DHVRaadgevendIngenieursbureauB.V. inhoofdstuk 4.3 en
de vakgroep Hydraulica enAfvoerhydrologievandeLandbouwuniversiteitin
hoofdstuk4.4.
4.2 BKH-onderzoek
In [4]wordtuitgegaanvanzuiveretranslatievaneenneerslagveldover het
verzorgingsgebied vanderegionalezuiveringsinrichtingBath.Ditneerslagveldwordtgekarakteriseerddoordriegrootheden:constanteintensiteit(i),
duur (d),entreksnelheid (v).Geziendegroottevanhetgebied,30km(van
ZWnaarNO)bij20km (vanNWnaar ZO), zaldannietaltijdoverhet gehele
gebied gelijktijdig neerslagvallen,enzoudehydraulischecapaciteitvan
derioolwaterzuiveringsinrichting eventueelgereduceerdkunnenworden.
Vooreenvijftalkarakteristiekveronderstelde frontaleneerslagsituatiesis
de aanvoernaarderwziberekendin [4].Hierbijzijndevolgendeveronderstellingengehanteerd:
deneerslagkomtófuithetZWófuithetNW.Inheteerste geval trekt
het neerslagveld over delengte-asvanhetgebied,tegendestromingsrichtingindeAWPin,inhettweedegevaloverdebreedte-as;
hetneerslagveldheefteenrechtebegrenzingeneenoneindigebreedte;
hetneerslagveldheefteenoverdeneerslagduurconstanteintensiteit;
depompenvandeaangeslotenbemalingenslaanaanalsdeberging in het
betreffende rioolstelsel voor een kwart vande8mmmaximaleberging
gevuldis.Depompengaandirectop de aangenomen maximale capaciteit
draaien. De lozingen vandeindustrieterreinenMoerdijk (1720m3/h)en
EttenLeur (1000m3/h)wordenbeschouwdalscontinuelozingen;
deeventueletraagheidvandewatermassainhet AWP-stelsel wordt verwaarloosd.
Voor eendrietalvandein [4]beschouwdeneerslagsituaties isdetrekrichtingvanZWnaarNO.Deresultatenwordenhierkortweergegeven:
(a) i=90l/(s-ha);v=30km/h;d-48min.
Berekendkanwordendatdeneerslagin een willekeurig punt in het
gebied25,9mmzalbedragenendathetneerslagveld24kmlangzalzijn
(figuur 4). Alsdeneerslagin Zevenbergen begint te vallen is de
neerslag in Woensdrechtreedsopgehouden.Demaximaleaanvoertijdens
dezeneerslagsituatiebedraagt11995m3/henisbeduidendminderdande
maximale gesommeerde pompcapaciteit van de aangeslotenbemalingen,
welke bijhetBKH-onderzoek15210m3/hbedraagt.
(b) i=90l/(s-ha);v=70km/h;d=48min.
Ooknuvaltineenwillekeurigpuntinhetgebied25,9mmneerslag.Het
neerslagveld is nu echter 56 kmlang.Ongeveer26minutennadatde
regenvalisaangevangeninhetzuidwesten van het gebied begint de
neerslaginZevenbergentevallen.Vervolgensblijfthetnog22minuten
regenenoverhetgehelegebied.De maximale aanvoer van 15210 m3/h
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wordt33minutennaaanvangvanderegenvalinhetgebiedbereiktenis
gelijkaandegesommeerdepompcapaciteitvandeaangeslotenbemalingen.
(c) i=20l/(s-ha);v-30km/h;d-210min.
Nuvaltineenwillekeurigpuntinhetgebiedintotaal25,2 mm neerslag. Het neerslagveld heeft op grondvanduurentreksnelheideen
lengtevan105km.AlsdeneerslaginZevenbergenbeginttevallen zal
hetookinWoensdrechtnog150minutenblijvenregenen.Vandaardatook
inditgeval,zijhetpasna83minuten,eenmaximaleaanvoervan15210
m3/h,gelijkaandegesommeerdepompcapaciteitvandeaangeslotenbemalingen,wordtbereikt.

ï-evewaERQe-H

///////

Figuur4. SchematischevoorstellingvandeeersteinT41
slagsituatie.

beschouwde neer-

Bij de tweegeanalyseerdeneerslagsituatieswaarbijdetrekrichtingvanNW
naarZOis(i-90l/(s-ha),v=30km/h,d=48mineni-20l/(s-ha),v=30 km/h,
d=210 min),wordtdeaanvoereveneensgelijkaandegesommeerdepompcapaciteitvandeaangeslotenbemalingen.
BKHconcludeertdatvoorhetdimensionerenvande afvalwaterpersleiding en
de rwzi moetwordenuitgegaanvaneenontwerpdebiet,gelijkaandesomvan
derwa-cäpaciteitenvandediverseaangeslotenrioolgemalenplus de industriëlelozingen.
Dein[4]beschouwdecombinatiesvanneerslagduuren-intensiteithebbeneen
aanzienlijkeherhalingstijd:
eenintensiteitvan90l/(s.ha)=0,54mm/minbijeenneerslagduurvan48
minheefteengemiddeldeherhalingstijdvanongeveer10jaar[5];
een intensiteit van 20l/(s.ha)-0,12mm/minbijeenneerslagduurvan
210minheefteengemiddeldeherhalingstijdvanongeveer2jaar[5].
Aangezienvoorhetbepalenvanoverstortingsfrequenties ook neerslaggebeurtenissen meteenveelgeringereherhalingstijdrelevantzijn,dienenintensiteitduur-combinatiesmetveelkortere herhalingstijden dan in [4] te
wordenbeschouwd.
De beschouwde treksnelhedenzijnrealistisch.Trekrichtingentreksnelheid
vaneenneerslagveldkomenongeveerovereenmetdievan de 700 mbar-wind.
Windsnelheden van60à100km/hophet700mbar-niveaukomentijdensregens
regelmatigvoor[17].
Dezuiveretranslatievaneenuniformneerslagveld, waarvan in [4] wordt
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uitgegaan is zeer schematisch.Eengrootgedeeltevandeinwerkelijkheid
optredendevariatievandeneerslagnaarplaatsentijdwordthierbij namelijk buitenbeschouwinggelaten.Demogelijkhedentotreductiekunnenhierdooronderschatworden.HetBKH-onderzoekistebeschouwen als een ondergrens-benadering.
4.3 DHV-onderzoek
Door DHVisonderzoekverrichtnaardeneerslagspreiding [3,7].Deresultatenvanditonderzoekzijntoegepastbijeenstudienaardemogelijkheid om
de hydraulische capaciteit tereducerenvanderegionalerioolwaterzuiveringsinrichtingenBath [8]enWervershoof[2].
Hetonderzoeknaardeneerslagspreiding richtte zich op neerslagen over
vaste,8-uurperioden:0-8uur,8-16uuren16-24uur.Gebruikisgemaaktvan
degegevensvanzevenpluviografenin Twente en van een pluviograaf in
Lingen (West-Duitsland). Voor alleperiodenmetminstens1mmneerslagen
bovendienmetmeerdan4mmneerslaggedurendehetgeheleetmaalisperstationspaar (i,j)hetneerslagverschilV£j=|xi-Xj|gerelateerd aanhet maximum,mij,vanx^enxj.Perstationspaarisv^juitgezet tegenm-jj,envervolgensiseenrechtedoordeoorsprongaandepuntenaangepast.Ditislijn
a infiguur5,overgenomenuit [3].Evenwijdigaandezelijn is vervolgens
een lijn b getrokken. Voor dezelijngeldtdat97,5%vanallepuntener
bovenzijngelegen.Deze"97,5%-lijn"snijdt de horizontale as uiteraard
niet in de oorsprong,enin[3]wordtgeconcludeerddatdemaximale8-uur
neerslageenzekeredrempelwaardedienttehebben om met grote zekerheid
(97,5%) neerslagverschillen tussen stations te kunnen verwachten.Deze
"minimaalbenodigdemaximaleneerslag"blijkttevensaf te hangen van de
onderlinge afstandvandebeschouwdeneerslagstations.Voorkorteafstanden
(2à5km)bedraagtdedrempelwaardeongeveer15mmenvoorafstandengroter
dancirca10kmbedraagtdedrempelwaardeongeveer7mm.
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Figuur5. Hetverwachteverschil (liina)inneerslaghoogteVjjalsfunctie
vanhetneerslagmaximum.m^j.vooreenbepaaldstationspaar f31.
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Voorde97,5%-lijnen,dieperstationspaarbepaaldzijn,geldtderhalve:
hetsnijpuntmetdehorizontaleas,de"minimaalbenodigdemaximaleneerslag",isvooronderlingeafstandengroterdan10kmongeveer7mm;
detangensvandehellingshoek (vanlijna)hangtaf van de onderlinge
afstand tussen tweeregenmeters.Metbehulpvanregressie-analysewordt
gevonden:
tga-0,11 Inh+0,146

(4)

waarin
h:onderlingeafstand(km).
Voor onderlingeafstanden groterdan10kmwordtdaaromvoorde97.5%-lijn
genomen:
Vij= (0,11Inh+0,146X111^-7)

(5)

Geconcludeerd wordt nuin[3] datook voorhetverschiltussenhetneerslagmaximumx m a xvooreen 8-uurperiodeendeneerslagx^inlocatie i,met
iwillekeurig,zalgeldenmet97,5%overschrijdingskans:
(xmax-x i)- (0. 11 Inh+0,146)(xmax -7);(xmax>7mm).

(6)

Echter,devariabelex m a x invergelijking6ishetneerslagmaximumoveralle
waarnemingspunteninhetgebied, inplaatsvanhetneerslagmaximumvooreen
bepaaldstationspaar.
Vergelijking5isookgebruiktom,gegevendelocatie van het werkelijke,
niet-bemetenneerslagmaximum,de8-uurneerslagmet97,5%overschrijdingskans
ineenwillekeurigpuntverderdan10kmvanhetneerslagmaximumverwijderd,
af te leiden enzodemogelijkereductievanhetaanvoerdebiettebepalen
[8].Inditgevalisdevergelijking dustoegepast alseen buimodelenis
hetmaximum m^i hetmaximumoverallepunteninhetgebied.
Opgrondvanhetmodelvandeneerslagspreidingvolgensvergelijking6 concludeert DHVdatbijoptimaalbergingsgebruikenuitgaandevanwaardenvoor
despreidinginneerslagmet97.5% overschrijdingskans, een reductie van
ongeveer 15% haalbaarisinhetaanvoerdebietnaarderwziBath.Uitgaande
vandegemiddeldewaardenvoordespreidinginneerslagzoueenreductievan
ongeveer 30% haalbaarzijn.Hoewelindepraktijkeenoptimaalgebruikvan
debergingnietrealiseerbaaris,wordterdoorDHV [8]vanuitgegaandatde
hierboven genoemdereductiesookpraktischrealiseerbaarzijn,aangeziende
invloedvanniet-optimaalbergingsgebruikzalwordengecompenseerd door de
invloedvandeveleveilighedeninderioolontwerpen.
Bijdegevolgdestatistischeproceduremoetwordenopgemerktdatdeovergang
vanafhankelijkevariabele v^i inde regressieper stationspaarnaar afhankelijkevariabele (xmax"xi) n i- etbeargumenteerdwordt,eninfeite niet
geoorloofdis.Inverband hiermee is de geldigheid van vergelijking 6
nagegaan met behulp van deneerslaggegevensdieindeonderhavigestudie
zijngebruikt (hoofdstuk 5): 19zomerseneerslagen (meit/mseptember)en18
winterse neerslagen (restvanhetjaar).Gedurendedezeneerslagenbedroeg
in36,resp.288-uurperiodendemaximaleneerslagmeerdan7mm.Inverband
metontbrekendewaarnemingenkonden206,respectievelijk173paren (xmax,X£)
gevormd worden. Het gemetenneerslagverschilx^x-x^bedroegin82%,respectievelijk 79%vandegevallenmeerdanhetmetbehulpvanvergelijking6
voorspeldeverschil.Alhoewelvoorde onderhavige studie mogelijk vooral
uniform overhetgebiedgespreideregensgeselecteerdzijn,ishetverschil
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tussendezeuitkomstenendevoorspellingenmetbehulp van vergelijking 6
welerggroot.
Voorts kan metbetrekkingtotdeanalysevandeneerslagspreidingdoorDHV
nogwordenopgemerkt:
hetmodelbeschouwtplaatselijkeneerslagverschillen voor onafhankelijk
van elkaarveronderstelde8-uurperioden.Detijdstapvanachtuuriste
langinrelatietotderesponsietijdvaneenrioolstelsel.Vooruurperioden zijn opeenvolgendeneerslagwaarnemingenopeenstationgecorreleerd
(ditgeldtoverigensook,zijhetingeringeremate,voor8-uurperioden);
hetmodelistoegepastop,watindeDHV-studieseen"kritischebui" genoemdwordt. Voorde maximale8-uurneerslagx m a x geldt vooreenkritischebui:
berging+poe*8

(7)

waarin
poe
:pompovercapaciteit (mm/h)
berging:(mm)
Hierbijwordtveronderstelddatbijaanvangvande neerslag de berging
leeg is, deregendegeheleperiodevan8uurmetconstanteintensiteit
valtendepompcapaciteitdirectwordtaangesprokenbij aanvang van de
regenval. Hetneerslagmaximum zal danjuistgeenaanleidinggeven tot
overstortingen. Ditis echtereenbijzonderesituatie.Als x m a xgroter
isdande"kritischebui"zalhetverwachteneerslagverschilvolgensvergelijking6groterzijn;desondankskanX£noggrootgenoegzijnomoverstortingenteveroorzaken.Duskanhetverwachteneerslagverschilvolgens
vergelijking6nietmeergelijkwordengesteldaandemogelijke reductie
in aanvoerdebiet (uitgedrukt in mm waterschijf per tijdseenheid).
Bovendien zijn ook neerslagen metminderneerslagdankritischebuien
interessant:dezekunnenimmerskritiekwordenalsaanvoerreductie wordt
toegepast.
4.4 Landbouwuniversiteit-onderzoek
InhetonderzoekvandeLandbouwuniversiteitnaardemogelijkheidvanreductievandehydraulischecapaciteitvaneenregionalerwziis uitgegaan van
de gemeten waterbalansvanhetaanvoerstelselophalfuurbasis.Uitgaanvan
metingenisnoodzakelijk,omdatdediversepostenindewaterbalansvan een
aanvoerstelsel en de reactievanaanvoerstelsels,bijvoorbeelddevertraging,deelsonbekendzijn. Tot 1986 verschenen twee onderzoeksrapporten
[6,13].Hovenkamp [13]hieldzichvoornamelijkbezigmetdemogelijkhedenom
metbehulpvandecomputerderegistratiesvanneerslag,peilenen debieten
te verwerken, en de waterbalansvanhetaanvoerstelselteberekenen.Het
onderzoekvanHovenkampblijfthierverderbuitenbeschouwing.
HetonderzoekvanCusell [6]isvoornamelijkinventariserend van aard: de
probleemstelling vanonderzoeknaardereductievandehydraulischecapaciteitvanderegionalerwziisnaderuitgewerkt;debeschikbare gegevens en
de kwaliteit ervan zijn geïnventariseerd voor het aanvoerstelsel
"West-Brabant"; het aanvoerstelsel endebergingsmogelijkhedenzijngedetailleerdbeschrevenenenigesturingsscenario's zijn geformuleerd. Tevens
omvathetonderzoekhetopstellenophalfuurbasisvandewaterbalansvanhet
aanvoerstelselvoordeneerslaggebeurtenisvan25en26november1983.
Voordezeneerslaggebeurtenis zijndeeffectennagegaanvansturing. Er is
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onderscheid gemaaktnaarplaatselijkeencentralesturing.Bijplaatselijke
sturingzijndevolgendescenario'sonderscheiden:
overschakelenvanmaximalenaareenlagerepompcapaciteitop het moment
vanoverstorting;
overschakelen van maximalenaareenlagerepompcapaciteitnaafloopvan
eenoverstorting;
overschakelenvanmaximalenaareenlagerepompcapaciteitalshet waterniveauindeontvangkeldersdaalt;
wisselingen in pompcapaciteitopgrondvanneerslaginformatie,bijvoorbeeldmetbehulpvanradar.Ditlijktechtermeervoor de hand liggend
bijcentralesturing.
Op basisvandezeneerslaggebeurtenis envandewaterbalansophalfuurbasis
concludeertCuselldatvoordegeanalyseerde neerslaggebeurtenis de mogelijkheden om met behulpvansturingdeaanvoerteBathtereducerennogal
geringzijn,endatditzekertotextraoverstortingenzalleiden.
AangezienhetwerkvanCusellslechtsgebaseerdisopanalysevanéén neerslaggebeurtenis, is het onmogelijk omopgronddaarvanalgemeengeldende
conclusiestetrekkenoverdemogelijkheiddeaanvoerteBathte reduceren.
Voorts kanwordenopgemerktdateenverfijnderformuleringvandesturingsscenario'senvanhuntoepassing,noodzakelijkis.
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5

NEERSLAGCOMPONENT INDEWATERBALANS

5.1 Inleiding
Indezestudiewordtuitgegaanvandenoodzaakvangezamenlijke bestudering
van zoweldeneerslagspreidingalsvandewaterbalansenvandeopderegionalerwziaangeslotenkernen.Eénvandeposteninde waterbalansen is de
gebiedsneerslag op hetverhardeoppervlakvaneenkern.Dezewordtgeschat
opgrondvanwaarnemingenvannegenpluviografeninhetonderzoeksgebied.Op
basisvandepluviograafwaarnemingenzijnhalfuurlijkseneerslaghoeveelheden
bepaald.Vooreenbepaaldeneerslaggebeurtenis zaldegeschattegebiedsneerslag zowelvariërentussenkernen,alsperkernvariërenindetijd.Figuur
6 geefteenvoorbeeldvaneenneerslaggebeurtenis, waarbij twee neerslagvelden achter elkaar inNoordoostelijkerichtingoverhetgebiedtrokken.
Naarmatedeneerslagveldenoverhetgebiedtrokken,namde neerslaghoeveelheidaf.

Legenda.
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Het halfuurlijkse geschatte neerslagverloopvandriekernenin
hetonderzoeksgebied "West-Brabant"voor de neerslaggebeurtenis
van24-7-1983.

In hoofdstuk 5.2 zalwordeningegaanopdeselectieenrepresentativiteit
vandeneerslaggebeurtenissenwaarvoorde waterbalansvan het AWP-stelsel
zal worden bestudeerd.Inhoofdstuk5.3zalaandachtwordenbesteedaande
keuzevanhethalfuurlijkseberekeningsinterval.Tenslottezalin hoofdstuk
5.4 worden nagegaan of de geschatte gebiedsneerslagen op deverharde
oppervlakkenvan de aangesloten kernen de variatie van de werkelijke
neerslag in tijd ennaarplaatsoprealistischewijzeweergeven.Vooreen
gedetailleerdebeschrijvingvandeuitgevoerdeberekeningentenbehoeve van
hetbepalenvandeneerslagcomponentindewaterbalansenwordtverwezennaar
bijlage2vanditrapport.
5.2 Selectieenrepresentativiteitvandeneerslaggebeurtenissen
Deneerslaggebeurtenissenzijngeselecteerdopgrondvandegemiddelde dag-
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neerslag voorzeveninWest-BrabantgelegenKNMI-neerslagstations.Selectie
opgrondvanniet-gedigitaliseerdepluviograafwaarnemingenisnamelijk zeer
tijdrovendendaardoorpraktischonmogelijk.Eenquaomvangredelijkeselectiewerdverkregenindiendagenwerden beschouwd, waarvoor de gemiddelde
dagneerslag voor deKNMI-stationsmeerdan12,1mmbedroegvoorhetzomerseizoenenof10,9mmvoorhetwinterseizoen.Vervolgenszijnopde pluviograafstroken de daarbijbehorendeneerslaggebeurtenissenopgezocht.Indien
eengeselecteerdedagneerslagveroorzaaktwasdoortweeneerslaggebeurtenissen, gescheiden door eendrogeperiodelangerdantienuur,zijndezeals
afzonderlijkeneerslaggebeurtenissenbeschouwd, en beide in de selectie
opgenomen. De periode van tienuurisgebaseerdopdetheoretischeledigingstijdvanderioolstelsels,uitgaandevaneenbergingvan7 mm en een
pompovercapaciteitvan0,7mm/h.Uiteindelijkzijn37neerslaggebeurtenissen
geanalyseerd:19zomerseen18 winterse neerslaggebeurtenissen. Tenslotte
zijn de pluviograafstroken voor de geselecteerde neerslaggebeurtenissen
gedigitaliseerd. Intabel1staandegegevensvandegeselecteerdeneerslaggebeurtenissen vermeld. De windsnelheid enwindrichtingophet700mbarniveauzijnvermeld,omdatdezegroothedensamenhangenmet trekrichting en
treksnelheidvandeneerslag[17].
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ZW

7-8

5277

19-10-84

15.8

12.5

25.8

ZW

8

5101

13-07-84

4.4

4.5

14.2

WZW

6-8

3295

22-10-84

22.9

30.5

22.1

6-8

5317

14-07-84

22.5

31.0

10.8

5-8

4874

24-10-84

16.3

5.0

28.3

w
zw

8-9

6201

16.6

31.0

29.9

w

6-7

4825

6-7

4978

10.9

7-8

4610

8.5

6.4

Z-0

5-6

5281

35.8

49/5

15.8

Z-*NW-W

4-6

4899

\14-04-85

8.5

13.0

12.0

ZW-NW

07-10-85

20.2

26.0

16.5

85.7

96.0

15.1

N0~N->W

3-8

5161

14-09-84

29.0

33.5

7.4

ZW-»Z-N0

6-7

5109

25-01-85

13.0

15.0

10.3

09-06-85

15.8

26.5

13.3

WZW-NW

5-8

4259

26-03-85

19.6

17.0

26-07-85

12.6

13.0

13.7

Z0-»ZW

5-6

5474

06-04-85

24.0

5212

fll-04-85

8 5816

29-07-85* 14.2

43.0

16.0

14-08-85

8.4

7.5

18.0

zw
z

4-6

16-08-85

19.6

28.0

11.3

ZZW-NW

6-9

5965

03-09-85

13.3

27.0

18.0

ZW-»NW

8-9

5335

Tabel1. Gegevensvandegeselecteerdeneerslaggebeurtenissen.
X:gemiddeldepuntneerslag (mm)
D:duurvandeneerslaggebeurtenis (h)
Û:gemiddeldewindsnelheid (m/s)ophet700mbar-niveau
richting:gemiddeldewindrichtingophet700mbar-niveau
no.pluv.:aantalfunctionerendepluviografen
Q m a x : gemetenmaximaleaanvoerteBath (m3/30min)
-:geengegevens
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ZW
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7-9
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Achterafmoetwordenopgemerktdatdedrogeperiodevantienuurtussentwee
neerslaggebeurtenissen somsonvoldoendewasin verband met de werkelijke
ledigingstijd van de rioolstelsels.Hierdoormoesteenaantalneerslaggebeurtenissenbijdeafvoerberekeningenwordensamengetrokken.Deze zijn in
tabel 1meteenaccoladeaangegeven.Ookzijnéénzomerseneerslaggebeurtenisenvierwinterseneerslaggebeurtenissen in1983en1984,diewélaanhet
selectiecriterium voldoen, niet intabel1opgenomenendusnietgeanalyseerd.Deredenhiervanisdatineersteinstantieeerstvoordejaren 1983
en 1984 een selectieisgemaaktmeteenietshogeredrempelwaarde.Degebruiktedrempelwaardebleekechtertehoogvoor1985.Voortszijndevierin
tabel 1 met eensteraangeduideneerslaggebeurtenissenbijdeafvoerberekeningenvanwegeverschillendeoorzakenbuiten beschouwing gebleven. Feitelijkzijnuiteindelijk30neerslaggebeurtenissengebruikt.
IndienvoorhetAWP-stelsel"West-Brabant"eenaanvoerteBathvantenminste
5000m3/30minwordtgekarakteriseerdals een topaanvoer, dan blijkt de
representativiteitvandegeanalyseerdeneerslaggebeurtenissenuithetfeit,
datvande125halfuurlijkseperioden,waarvoor de geregistreerde aanvoer
groter was dan 5000 m3/30 min, er113samenhingenmetdegeanalyseerde
neerslaggebeurtenissen. InNederlandwordtbijhetontwerpenvan rioolstelsels ervaakvanuitgegaandattheoretischgemiddeldtienkeerperjaareen
overstortingmagoptreden,uitgaandevaneenrioolstelsel met een berging
van 7 mm, een pompovercapaciteitvan0,7mm/hengeenbergingopstraat.
Uitgaandevaneen berging op straat van 1 mm, bedraagt de gemiddeld
theoretischeoverstortingsfrequentie ruimzevenmaalperjaar[16].
Op grondvanklimatologischegegevensvanNederlandseneerslagstations,gepubliceerddoorhetKNMI [15],kanwordenafgeleiddat een gebiedsneerslag
over West-Brabant van 12,1 mmofmeer,gemiddeldongeveerzevenkeerper
zomerseizoenzalvoorkomen.Eengebiedsneerslagvan minstens 10,9 mm zal
gemiddeld ongeveer achtkeerperwinterseizoenvoorkomen.Aangeziendeonderzoeksperiode (juli1983totenmetoktober1985)nóchextreemdroog,nóch
extreem nat was, zijnerdusaanzienlijkmeergebeurtenissengeselecteerd
danlouteropgrondvanhetverwachteaantaloverstortingen.Dit is gedaan
om ook neerslaggebeurtenissentekrijgendiegeenaanleidingtotoverstortingengeven;dezeneerslagebeurtenissenzijnnoodzakelijk voor het calibrerenvanhetwaterbalansmodel.
5.3 Keuzevanhethalfuurlijksberekeningsinterval
Gekozen is voor een halfuurlijksberekeningsinterval.Zoalsuitfiguur6
blijkt,zoubijbeschouwingvanuurneerslageneengrootdeelvandevariatie
van de neerslagindetijdwordengladgestreken.Ditgeldtinminderemate
voordeafvoer.Terillustratiehiervanisinfiguur7deafvoerendeneerslag, beide op halfuurlijkse basis, gegevenvoordekernHoevenvoorde
neerslaggebeurtenisvan13-7-1984(zie tabel 1). Voor de calibratie en
simulatie van de waterbalansen vandeafzonderlijkekernenisdaaromeen
halfuurlijkseberekeningsinterval aan te bevelen. Met name geldt deze
aanbeveling voor het bepalen van vertragingseffectenenvooreenjuiste
bepalingvanhettijdstipwaarophetmodeloverstortingengeeft.
Dekeuzevaneenhalfuurlijksberekeningsinterval isvoortsgebaseerdop de
wensominzichtteverkrijgenindestructuurvandeneerslagnaarplaatsen
indetijd.Ookbleekuitvergelijkingvande correlatiecoëfficiënten voor
uurneerslagen, uitgezet tegen de afstand tussenstations(correlatieafstand-functie)metde correlatieafstand-functie voor halfuurlijkse neer-
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slagen,datdesynchronisatievandenegenpluviografenvoldoendenauwkeurig
isombeschouwingvanhalfuurlijkseneerslagentoetestaan.

neerslag

geïnjecteerd debiet

600

600

10.00

12.00

1800
lokale tijd [ h j — •

Figuur7. Neerslagintensiteit,geschattedwaenindeAWPgeïnjecteerd debietper30minutenvandekernHoeven,voordeneerslaggebeurtenisvan13-7-1984.
5.4

Devariatieintijdennaarplaatsvandegeschatte gebiedsneerslag

Zoalsreedswerdvermeldisdeneerslagindewaterbalansende gebiedsneerslag op hetverhardeoppervlakvaneenkern.Degebiedsneerslag isgeschat
opgrondvanwaarnemingenvanmaximaalnegenpluviografeninhetonderzoeksgebied. Degebruikteschattingsmethode isdekriging-methode [14].Dezeleverteenschattingvandegebiedsneerslagdiegeensystematische fout vertoont, en een minimale schattingsvariantie heeft. Figuur 8geeftisohyetenpatronenvoordeneerslaggebeurtenisvan24-7-1983,op basis van de
geschattegebiedsneerslagen.
Uitfiguur8blijktdatdeneerslaggebeurtenisvan24-7-1983issamengesteld
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9.00-9.30h

9.30.10.00h

10.00.10.30h

10.30-11.00h

11.00.11.30h

15.00.15.30h

16.00.16.30h

16.30.17.00h

15.30.16.00 h
• =pluviograof

a =kern

Figuur 8. Isohvetenpatronen vanhalfuurliikse neerslagenvoor de neerslag
gebeurtenis van24-7-1983.
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uittweekortdurendeperiodesmet hevige neerslag, gescheiden door een
relatief droge periode (zieookfiguur 6). Ditwordtveroorzaaktdoortwee
opeenvolgendeneerslagbanden.Hetisbekenddatdeneerslaguitfronten een
bandstructuurvertoont [1].Detreksnelheidvandeneerslagen,zoalsbepaald
uitdegemiddelde700mbarwind,isrelatiefhoog:gemiddeld14 m/s in de
zomer en 20 m/sindewinter.Gegevendelengtevanhetgebiedvan30km,
gemeteninZW-NOrichting,trektdevoorzijdevaneenregensysteem,dat parallel aandelengte-asvanhetgebiedmeteensnelheidvan15m/svoortbeweegt,ineenhalfuurover.Inhetalgemeenkanwordengestelddatdehierboven beschrevenglobalestructuurvandegeselecteerdeneerslagen,incombinatiemetdegevondentreksnelheid,nietgunstigisvoorde mogelijkheden
totreductievandehydraulischecapaciteitvanderegionalerwzi.
In verbandmetdevraagstellingvanhetonderzoekishetvanevidentbelang
datdevariatievandeneerslagnaarplaatseninde tijd op realistische
wijze is gemodelleerd.Daaromishetvanbelangnategaan,inhoeverrede
variatienaarplaatsenindetijdvan de onbekende, werkelijke gebiedsneerslag over de kernenovereenkomtmetdievandemetbehulpvandekriging-methodegeschattegebiedsneerslagoverdekernen.Bijdevariatieinde
tijd isdeeerste-ordeautocorrelatiecoëfficiënt tussenhalfuurlijkseneerslagenvanbelang. Deze autocorrelatiecoëfficiënt is een maat voor de
samenhang tussen opeenvolgende halfuurlijkse neerslagen. Deeerste-orde
autocorrelatiecoëfficiëntvan de werkelijke gebiedsneerslag kan geschat
worden op grond vantheoretischeoverwegingen.Uitdeberekeningenblijkt
datdeeerst-ordeautocorrelatiecoëfficiëntvandegeschattegebiedsneerslag
redelijkovereenstemtmetdievandewerkelijkegebiedsneerslag:0,45versus
0,48voordezomer,en0,61versus0,57voordewinter.Doordatbij kriging
de variantie van degeschattegebiedsneerslagkleiner isdandevariantie
vandewerkelijkegebiedsneerslagzalwelenigeverlaging optreden van de
autocovarianties.
Metbetrekkingtotdevariatienaarplaatsvandegeschattegebiedsneerslag,
invergelijkingmetdievandeonbekende,werkelijke gebiedsneerslag, ligt
dezaakgecompliceerder.Deschattingvandegebiedsneerslaghangtinsterke
mateafvandeveronderstellingendie worden gedaan ten aanzien van de
korte-afstandsvariabiliteit van de neerslag. Deze isniettebepalenop
grondvandepluviograafwaarnemingeninWest-Brabant,aangezien de kortste
onderlinge afstand vandepluviograafwaarnemingendaar6,4kmbedraagt.In
verbandhiermeeisdekorte-afstandsvariabiliteitgeschatopgrondvanwaarnemingen vandrieregistrerenderegenmeters inhethydrologischproefgebied
"HupselseBeek",opgemiddeldeonderlingeafstandvan1,4km.Metbehulpvan
deze gegevens en vandepluviograafgegevensuitWest-Brabantiseenmodel
opgesteldvoordevariatievanhalfuurlijkseneerslagen,alsfunctievan de
onderlingeafstandvandemeetlokaties.Ditmodelisgebruiktbijhetschattenvandegebiedsneerslagoverdekernenmetbehulpvandekriging-methode.
Het blijkt dat deze schattingenmindervariatienaarplaatsvertonendan
verwachtmagwordenvoordewerkelijkegebiedsneerslag.
Dekriging-schattingenzijnoptevattenalsinterpolatiesvande metingen.
Deze interpolatiemethode leidt tot onderschatting van devariatienaar
plaats.Dewensomgemetenafvoerente combineren met gemeten neerslagen
betekent in depraktijkhetcombinerenvangemetenafvoerenmetgeïnterpoleerdeneerslagen,hetgeenresulteertinonderschattingvandevariatienaar
plaatsvandeneerslagcomponent indewaterbalans.Omdegevoeligheidvande
modeluitkomstenvoorvariatiesindeneerslagcomponent te bepalen, is in
hoofdstuk9eenaantalwaterbalansberekeningenalsMonte-Carlosimulatiemet
eenexponentieelverdeeldefactoruitgevoerd.
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6

CALIBRATIE VANHET WATERBALANSMODEL

Dit hoofdstuk behandelt de calibratie v a nh e twaterbalansmodel. De calibratie v a n de waterbalansen v a n de afzonderlijke kernen wordt besproken in
hoofdstuk 6.1 ende resultaten v a ndeze calibratie zijn verwerkt in hoofdstuk 6.2.De calibratie v a ndewaterbalans v a nh e ttotale AWP-stelsel wordt
beschreven inhoofdstuk 6.3.Diverse tabellen behorende bij dit hoofdstuk
zijn alsbijlage 3v a nditrapport opgenomen.
6.1 Calibratie v a ndewaterbalansen v a nde afzonderlijke kernen
De waterbalans v a neenoph e tAWP-stelsel aangesloten kern i luidt voor een
willekeurige periode j (zieeveneens vergelijking( 1 ) ) :
q(i,j)=cA v (i)n r (i,j-j')-q 0 (i,j)+AB(i,j)+q d (i,j)+q a (i,j)

, (8)

waarin:
vanuit dekern indeAWPgeïnjecteerd debiet [L^T"-*-]
afvoercoëfficiënt [-1
verhard oppervlak [L/]v a nkern i
geschatte gebiedsneerslag minus initiële verliezen V ^ over het
verharde oppervlak [LT"-*-]
j ' : aantal intervallen vertraging, tengevolge v a nde stroming naar
en inh e trioolstelsel [-1
qg: overstortend debiet [L^T-^-]
AB: bergingsverandering inhet rioolstelsel (negatief bij afnameber-

q
c
Av
fir

ging)[iAr1]
q d : droogweerafvoer [LrT"-'-]
q a : aanvoer v a nrioolwater of slib vanuit "bovenstroomse" kernen
[L3T-1].
Zoals in hoofdstuk 3.2 alwerd vermeld, heeft h e twaterbalansmodel voor een
kern inprincipe drie nader te bepalen parameters: de initiële verliezen
V^, de afvoercoëfficiënt c,en hetaantal intervallen vertraging j ' ,(één
interval iseen half u u r ) . Hierbij dienen echter enige kanttekeningen
geplaatst te worden. In werkelijkheid k a nh e taantal onbekenden per kern
groter zijn. Zo zijn de gegevens inbijlage 1m e tbetrekking totde berging
in h e t rioolstelsel en het verhard oppervlak perkern inenige gevallen
herberekend naar aanleiding v a nresultaten uitde calibratie. Voorts wordt
de opgegeven droogweerafvoer volgens bijlage 1,voor elke neerslaggebeurtenis vermenigvuldigd meteenfactor, teneinde eenbetere aanpassing aan de
geregistreerde droogweerafvoer aan h e t begin eneinde v a nde betreffende
neerslaggebeurtenis tekrijgen. Tenslotte moeten bijh e tcalibreren v a n de
waterbalans v a ndiékernen waarbij éénofmeer pompen m e twisselende toerentallen kunnen draaien, de bergingstoestanden worden geschat waarbij de
toerentalveranderingen plaatsvinden. De optimalisatie v a neerder genoemde
drie parameters isniet eenduidig voor alle kernen. Het optimalisatieprobleem zelf k a n h e t beste als volgt omschreven worden: bepaal per kern
gemiddelde waarden voor de drie parameters invergelijking 8, alsmede voor
de hierboven genoemde dwa-aanpassingsfactor en bergingstoestanden.
De
calibratieprocedure
v a n de waterbalans v a n een kern per
neerslaggebeurtenis verloopt alsvolgt:
(a) eenplausibele waarde v a nde parameter j ' in vergelijking 8 wordt
aangenomen: 0, 1of2 tijdsintervallen;

-25-

(b) een waarde vandeinitiëleverliezenwordtaangenomen:1,01,5 of2,0
nungebaseerdopinde literatuur vermelde waarden voor Nederlandse
omstandigheden[16];
(c) op grond van debiet-enpeilregistratieenvandroogweerafvoer-(dwa)
gegevenswordtdeperiodevanregenwaterafvoer (rwa)geschat;
(d) dedwa-aanpassingsfactorwordtberekend,zie6.1.1;
(e) deafvoercoëfficiëntcwordtberekendoverderwa-periode,metin acht
neming van deaanpassingsfactorvandedwa.Ditkanalleenvoorneerslaggebeurtenissendienietofnauwelijkstotoverstorting hebben geleid;
het
verschil tussen hetdoorhetmodelvoorspeldetijdstipvaneven(f)
tuelemaximalevullingvandebergingen het tijdstip van eventuele
maximale vulling volgens depeilregistratiewordtalsindicatiemeegenomenvoordebetrouwbaarheidvandemodeluitkomsten;
de
doorhetwaterbalansmodelvoorspeldevullingsgraad van de berging
(g)
aan het einde van de geregistreerderwa-periodewordtgenoteerden
geminimaliseerd;
(h) uitdecalibratievolgtookdebergingstoestandwaarbijtoerentalveranderingplaatsvindt.
Destappen (e), (f),(g)en(h)wordenuitgevoerdvoordedriegekozenwaardenvanj', endedriegekozenwaardenvoordebergingopstraat. Na calibratie van een aantal kernenbleekdatdevertraging j' voordekleinere
kernenopnulgesteldkanworden,endateeninitieelverliesvan 1 mm de
beste resultaten geeft.AlleenvoordekernenRoosendaalenBergenopZoom
isdevertragingstijdglobaalgelijkaantweeintervallen.
Tweestappenindecalibratieprocedure,debepalingvan de droogweerafvoer
endeberekeningvandeafvoercoëfficiënt,verdienenenigcommentaar.
6.1.1 droogweerafvoer (dwa)
Dedwakanwordenonderscheidennaardesituatieopwerkdagen,zaterdagenen
zondagen.OpgrondvananalysevandedwainBergenop Zoom en Roosendaal
wordt in [11] en [18]geconcludeerd,datdedwaopzaterdagen94%vanhet
gemiddeldebedraagtenopzondagen83%.Voortsis in deze publicaties de
verdeling over de dag vandedwabepaald.Tabel2geeftdezeprocentuele
verdelingvoorwerkdagen,zaterdagenenzondagen.Deverdelingover de dag
blijktnauwelijkstevariërentussenwerkdagen,zaterdagenenzondagen.

periode
08-11uur
11-14uur
14-17uur
17-20uur
20-23uur
23-02uur
02-05uur
05-08uur
Totaal

werkdagen

zaterdagen

zondagen

11,7
17,1
16,4
14,5
13,5
11,0
8,4
7,4

11,3
17,7
16,4
14,3
13,8
10,8
8,6
7,1

10,5
16,6
16,1
13,8
13,9
11,8
9,1
8,2

100,0

100,0

100,0

Tabel2. Verdeling van de droogweerafvoeroverdedag(%) voordekernen
RoosendaalenBergenopZoom.
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