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Nieuweontwikkelingeninhet
waterkwalitettsspoor
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HANS HAKVOORT, W L D E L F T HYDRAULICS
E D W I N TER H E N N E P E , WERKGROEP WATERKWALITEIT W E S T - N E D E R L A N D

Dewaterkwaliteitinstedelijk waterwordtvoorecubelangrijk deelbeïnvloeddooroverstortingenint
rioolstelsels.Gemengdestelselszijn notoirelozersvan onderandereorganischesto/en stikstofverbindingen.Delozingenleidenopkortetermijn(enkeledagen)vaaktotsterkedalingen in hetzuurstojgchalte.somsmettijdelijke zuurstofloosheid totgevolg.Op langeretermijn bdjjt eendikkesublaag
achter,diedooreenverhoogdsedimentzuurstofverbruik ookdeachtcrgrondconccnrratievoorzuursto/
laag houdt.Bovendientreedtnalcveriugopvanstikstofenfosfaat naarde waterkolom,watleidttot
eutrofiëring.
DeWerkgroepWaterkwaliteit West-Nederlandhoudtzichalsindsdejaren negentig
bezigmetdebestuderingvandezeeffecten. In
dewerkgroepzijn in2004zevenwaterkwaliteitsbeheerdersvertegenwoordigd:dehoogheemraadschappen HollandsNoorderkwartier,
Amstel,GooienVecht,Rijnland,DeStichtse
Rijnlanden,Delfland enSchielandendeKrimpenerwaardenWaterschapHollandseDelta.
Dewerkgroepgafinvullingaanhetwaterkwaliteitsspoordoormedeontwikkelingvan
TEWOR(ToetsingvanhetEffect opdeWaterkwaliteitvanOverstortenuitde(gemengde)
Riolering1').Alleledenvandewerkgroep
gebruikendezuurstofmodule vanTEWORals
éénvandemiddelenomhun lozingsvergunningen inhetkadervandeWvoteonderbouwen.Thansrichtdewerkgroepzichopbeleidsafstemming endiversonderzoeknaarde
effecten vanafvalwaterketenemissies opde
oppervlaktewaterkwaliteit.
TEWORisbeschikbaar indemodelpakkettenDuflowenSobek.In2002en2003 vondin
opdrachtvanSTOWAeenafstemming plaats
tussenhetTEWOR-modelinbeidepakketten.
Deprocesbeschrijvingen inhetwaterkwaliteitsmodelzijngeüniformeerd enerzijnaanbevelingenopgesteld vooreen uniform
gebruikvanparameterwaarden enrandvoorwaardenvoordewaterkwaliteitsmodellering^'3'.Eénbelangrijke factor isindiestudie
buitenbeeldgebleven:heteffect vanaannames
tenaanzienvandewaterkwantiteit. Hetaldan

nietmeenemenvanregenwaterlozingen uit
(verbeterd)gescheiden stelselsofeen natuutlijkedoorspoelingdoorregenvalbovensttooms,
heeft invloedopdeberekendeeffecten van
overstottingen uitdegemengdestelsels.In
2003 schreefArcadiseenprojectvoorstel omook
hierineenduidigheid tebrengen.Nietalleen
omdetoetsingvandebasisinspanningvoor
verschillendegemeentesonderlingzogelijk
mogelijk temaken,maarookomdewatetbeheerderendeadviseurhelderehandvattente
gevenomeenafgewogen modeltekunnen
opstellen,waarinandererelevante bronnen
vanvuilenschoonwateropeenverantwoorde
manierwordenmeegenomen.In2004voerden

ArcadisenWLDelft Hydraulicsgezamenlijk
ditvootsteluitinopdrachtvandeWerkgroep
WaterkwaliteitWest-Nedetland.Deresultaten
vanhetonderzoeknaardehydrologische
randvoorwaarden bijTEWORwordeninmiddelsdoordewaterschappen dieindewerkgroepvertegenwoordigd zijn, toegepast4'.
OnderzoeknaardetoepassingvanTEWOR
voothetberekenenvanlangetermijneffecten is
vorigjaaropgestartenlooptnog(ziekader).
Hetdoelvanhethydrologisch onderzoek
ishetleverenvaneenpraktijkgericht advies
aandegebruikers vanTEWORoverdeomgang
metandetewaterbronnen dandeoverstortlozingenuitgemengderioolstelsels,omte
komentoteenuniforme aanpakvoorde
omgangmetanderebronnen ineenwaterkwalireitsspoor.
Deaanpakistechnisch enpragmatisch.
Metbehulpvaneenvoudigemodellenzijn
standaardwaarden berekend,diealsuitgangspunt kunnendienenvoordemodelleringvan
complexesystemen.
OverstoiTverloop
BinnenTEWORwordtdoorgaansgebruik
gemaaktvaneensterkgeschematiseerdoverstortverloop,waarbij hettotaleoverstortvolume(afkomstig uithetbasisrioleringsplan)dat
bijeenherhalingstijd vanéén,twee,vijfoftien
jaarhoort,invieruurtotoverstorting komt.
Hetmogeduidelijk zijndatditeensterkevereenvoudigingvandewerkelijkheidis(ziekader
oppagina25).Zekerwanneerophetzelfde
momentookopandereplaatseninhetwatersysteemschoonofvuilwaterbinnenkomt,
leidteenteeenvoudigebenaderinginhet
modeltotfouten indeberekendewatetkwantiteiten-kwaliteit.
Eenduidige randvoorwaarden
Wanneergetrachtwordtombinnen het

TEWOR lange termijn
Demeestewaterbeheerders indeWerkgroepWaterkwaliteitWest-Nederland hebbenhunaandachttotophedenvooralgerichtopdekortetermijneffecten vanoverstorten.Dievormenin
veelgevallendeaanleidingvoordetetreffen saneringsmaatregelen.Behoefte bestaataan informatieoverdeverspreidingvananderestoffen methetoverstortendewater(nadesanering
volgenshetwaterkwaliteitsspoor):metnameeutrofiërendestoffen, zwaremetalenendeprioritairestoffen uitdeKaderrichtlijn Water.Arcadisheeftdewaterbeheerdersbegeleidbijhet
inventariseren vandebehoefte vaneenuniforme methodeomdeeffecten vandeze'andere'
stoffen inbeeldtebrengen.ZowelSOBEKalsDUFLOWblijken almogelijkheden tebezitten
omdeverspreidingvandezestoffen telatenzien,maarerzittenverschillen indeberekende
resultaten.Voorhetvervolgisaanbevolendezeverschillenwegtenemen.Eerstwordtechter
eenliteratuuronderzoek verrichtnaarbelastingenvanuitverschillendebronnenmetde stoffen
diemomenteeldemeesteaandachtvragen.Onderzoeknaardeverspreidingeneffecten van
dezestoffen loopt.Dekeuzestenaanzienvantehanterenrandvoorwaarden bijdergelijkeberekeningenmoetenuitgebreid wordenbehandeld,waarbijwordtaangeslotenopdeinditartikel
besprokenhydrologischerandvoorwaarden voorde kortetermijnberekeningen.

H20

13-1005

PLATFORM

waterkwaliteitsspoor een zorealistisch mogelijk beeld teverkrijgen van het functioneren
van het stedelijk watersysteem onder extreme
neerslagomstandighedcn, is het noodzakelijk
om ookvoordeandere neerslagafhankelijke
waterstromen verantwoorde randvoorwaarden
oprestellen. Binnen het onderzoek is met
behulp van een eenvoudig model voor de verschillende rioleringsstelsels bepaald welke
karakteristieke volumes tot afstroming komen
per hectare aangesloten verhard oppervlak en
wat het afstromingverloop is.Voor onverhard
gebied isgebruik gemaakt van deSOBEKmodule 'Rainfall-Runoff.

sen,dieop basis van een neerslagreeks worden
bepaald. Voorhet onverhard gebied wordt
steeds een tange aangegeven, die afhangt van
dereactiefactot a uit deformule van DeZeeuw
- Hellinga voorde betreffende type ondergrond 5•'. Inde tabel ishet effect van wegzijging
ofkwel opogesteld.Afhankelijk van delocatiespecifieke grootte van de wegzijging ofkwel
dient demodelleur in teschatten in hoeverre
dit de tesultaten beïnvloedt. Indien noodzakelijk wordt aanbevolen om met bijvoorbeeld
SOBEK-RReen berekening te maken waarbij
kwel ofwegzijging wordt meegenomen.
Waterbeweging en -kwaliteit

In tabel 1 zijn devolumes aangegeven die
per hectare van een bepaald type oppervlak tot
afstroming komen bij deverschillende herhalingstijden. Deze herhalingstijden zijn gebaseerd opreeksberekeningen van de tienjarige
neerslagreeks DeBilt 1955-1964,dievoor de
meeste riolerings(reeks)berekeningen wordt
gehanteerd.
Vooralle bronnen isuitgegaan van dezelfdeneerslagpetiodes (dezezijn onderin de tabel
vermeld).
In de tabel wordt vooreeneerlijke vergelijking ook voorgemengde stelsels uitgegaan van
een theoretisch rioolstelsel; in de praktijk
worden hiervoor doorgaans meer accurate
gegevens uit het basisrioleringsplan gebruikt.
In het kader over het overstortverloop (afbeelding 2)wordt het afstromingverloop weergegeven.
Het hanteren van regenduurlijnen om de
afstromende volumes van onverhard gebied en
open water in teschatten, wordr afgeraden.
Deze komen immers nooit overeen met de
neerslagdiehoort bij de overstortgebeurtenis-

Met behulp van een eenvoudig model in
DUFLOWisbepaald wat de invloed is van
bepaalde doorstromingsvarianten op de zuurstofhuishouding en uiteindelijk op de
TEWOR-scotes.Destutende facroren achtet
dezebeïnvloeding van de waterkwaliteit door
hydrologische randvoorwaarden zijn menging,
verdunning (waterkwantiteitsfactoren) en
teaèïatie(een watetkwaliteitsptoces waarbij
herbeluchting van het watet met zuutstof uit
delucht optreedt). Eerder onderzoek mer
DUFLOWwees uit dat albij een stroomsnelheid van enkele centimeters per seconde een
positiefeffecr op het zuurstofgehalte optreedt*'.

Siß11ijica11tie waterstrome11
Met behulp van dein het onderzoek opgeleverde standaard tandvoorwaarden zou een
modelleur ervoorkunnen kiezen iedere vierkante metet in het gebied in het model op te
nemen. Dat isniet de bedoeling.Ten eerste is
het schaalniveau waatvoor de randvoorwaarden zijn opgesteld eetdet op hectares afgestemd dan opvierkante meters.Maar belang-

Afsrromcndevolumesperhectare(inkubiekemeter).
bron

T=i

T=2

T = 5*

rijker ismisschien nog welde hoeveelheid
werk diehet kost om zogedetailleetd re gaan
modelleren, rerwijl niet iedetstukje vethatd of
onverhard oppervlak per definitie een significante bijdtage heeft in het eindresultaat. Met
behulp van tracerberekeningen (fractiesommen) enTEWOR-berekeningen onder verschillende stromingscondities isglobaal bepaald
welkebijdragen aan detotalewater- en
stoffenbalans een significant effect hebben op
dezuurstofhuishouding en deTEWOR-resultaten. Uit het onderzoek blijkt dat de invloed
van andete waterbronnen dan het overstortwatet opdewatetkwaliteit significant is,wanneer dezebronnen afzonderlijk of gezamenlijk
een aandeel hebben van meer dan tien procent
in desamenstelling van het water in een
waterloop. In dat geval ishet dus taadzaam
deze bronnen mee te modelleren.
Casestudie
Deaanbevelingen uit het onderzoek zijn in
depraktijk gerest voorhet watetsysteem van de
gemeenteAlbrandswaard. In her kader van
Waterplan Albrandswaard7' iseen TEWORtoets uitgevoerd, waarin ook de gescheiden
stelsels,onvetharde oppervlakken en inlaten
zijn meegemodelleerd. Ter vergelijking isvoor
eenT= 2-situatie deTEWOR-toets ook uitgevoerd met herzelfde model,maar nu zonder
gescheiden stelsels,onvethatd oppervlak en
inlaten. Eenaantal knelpunten trad welop in
dezelaarste situatie, maar met in de berekening
waarindeoverige bronnen waren meegemodelleerd.Deresulraten van decasestudie onderschrijven deverondcrsrcllingdat een TEWORtoets waarin alleen gemengde overstorten
worden meegenomen, insommige gevallen
een tenegatiefbeeld oplevettten opzichte van
het werkelijk (verondersreld) functioneren van
het stedelijk watersysteem. Letop: afhankelijk
vande lokalestromingscondiries kunnen ook
nieuwe knelpunten inbeeld komen!

T=io*
Conclusies en advies

riolering
overstort gemengd (7mm / 0,7:
overstort gemengd (7+2mm /1
overstott gescheiden
overstott vetbeterd gescheiden
onverhard gebied
stedelijk
landelijk klei( a =0,3-0,7)
landelijk veen (<x=0,3-0,7)
landelijk zand ( a =0,05-0,1)
overig
open water vanaf insteek

mm/h)
3,7 mm/h)

143

186
166
309
246

162
163-205
162-205
45-81

240
240-302
240-302
67-120

79
59
209

409
389
510
455
397
393-497
394-497
112-200

313
514
213
T= 1: 01-12-196115:15-01-12-196123:45
T= 2: 25-08-195602:00-25-08-195609:45
T= 5: 06-06-196121:30-07-06-196103:oo
T=10:11-10-196020:00-13-10-196010:50
*DewaardenvoorT=5enT= 10zijn nietgecorrigeerdvolgensdeLeidraadRioleringmoduleC2100.
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5"
491
839
686
613
552-799
564-800
165-297

Dekeuzes die binnen een waterkwaliteitsspoot (TEWOR-toets) gemaakt wotden ten
aanzien vandehydtologische randvoorwaarden, kunnen in belangrijke mare het uiteindelijke toetsingsresultaat beïnvloeden. De maatregelen dievervolgens worden opgelegd aan
degemeenre (aldan niet meegefmancierd door
dewatetbeheerder), worden hierdoor mede
bepaald. Een aanpak volgens de richtlijnen
voor 'Good modelling practice' vereist dan ook
eenzorgvuldige afweging vandie keuzes.

844
Wanneer hermodelenkeldientomdebasisinspanningtetoetsen,zouineen pragmatische
aanpak eersteeneenvoudige toets kunnen
wotden uitgevoerd, waarin alleendegemengde
stelselsworden meegenomen.Als indeze'worst
case'-situatiegeenknelpunten wordengesignal-
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Eenvergelijkingvanhetdaadwerkelijke overstortverloopmethetstandaard overstortverloopbinnenvieruur leertdatdeeenvoudige
benaderinggeenrechtdoetaandedynamiek
vanoverstortgebeurrenissen (afbeelding ia
t/m ld).Piekenzijnsomsinwerkelijkheidveel
heviger(T=5inditvoorbeeld).BijdeT= 10
overstortingishetnaijleffect veelgroter.In
combinatiemethettragereafvoerverloop van
onverhardgebiedindeomgeving (afbeelding
2) kanditleidentothetfoutiefaanwijzenvan
knelpuntlocaties ofjuist hetoverhet hoofd
zienvanknelpunten.Hetdebiet(pethectare)
vanafhetonverhardoppervlakstaatin afbeelding2opderechtety-as,dieeentienkeerzo
kleineschaalheeft alsdelinkery-as.

eerd,zijnaanvullendemaatregelen waarschijnlijkoverbodig.Komenwelpotentiëleknelpuntenaanhetlichtofdienthetmodelookomhet
kwantitatieffunctioneren vanhetwatersysteem
tetoetsen,daniseennaderebeschouwingvan
allewaterstromennoodzakelijk Dehandreikingendieinditonderzoekwordengegevenvoor
hetkwantificeren vandeoverigewaterstromen,
biedeneengoedebasisomdaarinverantwoorde
keuzestemaken.
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-Gemengd

GS

-Onverhard stedelijk

Onverhard landelijk - klei

ookvoorhetafvoerverloop uitonverhard
gebied(afvoerkarakteristieken) aangereikt,voor
deroepassingvanderesultatenindepraktijk.
Hetrapportisverkrijgbaar bijdeauteurs.*

VGS
-Onverhard landelijk - veen

Open water
Onverhard landelijk - zand
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