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De lozingssituatiebijrwziDongemond.
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IndeWvo-vergmining vanderwzi Dongemond staat ilat Waterschap Brabantse Delta onderzoek
moet verrichten naar deeffecten vandelozing ophetontvangendeoppervlaktewater. Eenveel
.gebruikte methode hiervoorishetvergelijken vanhet(schonere'water bovenstroomsvan hetlozingspunt methetfminderschone]water benedenstrooms van her lozingspunt. Omdat hetoppervlaktewateronder invloed vangetij staat, kandezemethode met worden toegepast.Zowel hetwater bovenals benedenstroomsvanhetlozingspunt wordt immersdooi'lieteffluent beïnvloed. Omdit probleem
teondervangen, isgekozen vooreen modelbenadering met behulpvanDuflow. In hetmodel kande
lozing worden m- en uitgeschakeld. De verslechtering vandewaterkwaliteit nainschakeling van de
rwzi kanworden toegeschreven aandenvzi.Opdezewijze is vast testellen hoedeeffluentlozing bijdraagt aan deconcentraties fosfaat, stikstof enzuurstofm hetontvangende oppervlaktewater.
DerwziDongemond isin2000uitgebreid
en aangepast omeenbijdrage tekunnen leveren aandegewenste stikstofverwijdering binnen hetbeheersgebied vanhetwaterschap Brabantse Delta.Hetafvalwater wordt inde
installatie,meteencapaciteitvan160.000i.e.
(6.000kubieke meter peruur),gezuiverdineen
actiefsubsysteem metvoordenitrificatie.Het
effluent wordt geloosd ophetbuitenpandvan
het Wilhelminakanaal,datinbeheer isbij
Rijkswaterstaat directieNoord-Brabant.Dit
oppervlaktewater heeft geen specifieke functie;
erzijn dusgeen specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen verbonden aanhet buitenpand.
Dit betekent dat alsnormering demaximaal
toelaatbare risicoconcentratie [MTR]enhet
verwaarloosbaar risicouitdeVierde Nota
Waterhuishouding geldt.Hierin wordteen
grenswaarde voordenutriënten totaal stikstof
en totaal fosfaat genoemd van respectievelijk
2,2eno,L5 mg/l (zomerhalfjaargemiddeldej.
Dezewaarden komen overeen metdemaximaal toelaatbare risicoconcentratie.
Uit onderzoek door Rijkswaterstaat in 1999
bleekdatdewaterkwaliteit vanhet buitenpand vanhetWilhelminakanaal niet voldeed
aan bovengenoemde grenswaarden. Verder
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bleekdatdewaterkwaliteit vanhetkanaal aanmerkelijk slechter wasdandekwaliteit vande
omliggende oppervlaktewateren. Onduidelijk
wasinhoeverredithetgevolgwasvande effluentlozing.IndeWvo-vergunning voorde
lozingvan heteffluent werd daarom voorgeschrevendathet waterschap onderzoekzou
verrichten naardeeffecten vandelozingop
het ontvangende oppervlaktewater. Opbasis
vanditonderzoek moest meer inzicht ontstaan inheteffect vanderesterende fosfaat-en
stikstoflozing opdekwaliteit vanhet ontvangende oppervlaktewater.
Decriteria voor hettoetsen vanderestlozingzijn verwoord inhetrapport vandeCommissieIntegraalWaterbeheer: 'Emissie-immissie,prioritering van bronnen ende
immissietoets'.Inditrapport wordt onder
andere aangegevendat:
alleen aanvullende eisenopbasisvande
immissietoets kunnen worden gemotiveerdalshetMTRinhet ontvangende
oppervlaktewater wordt overschreden;
endelozing niet significant mag bijdragen aanhetoverschrijden vandekwaliteitsdoelstelling voorhet watersysteem
(waterenwaterbodem) waarop wordt
geloosd.Eenbijdrage wordt significant

genoemd alsdezegelijk ofmeerdan tien
procentvanhetMTRbijdraagt aande concentratie vandestofin het ontvangende
watersysteem.

Waarom een model?
Omdeinvloed vandeeffluentlozing opde
oppervlaktewaterkwaliteit teonderzoeken,
wordt dekwaliteit vandelozing vergeleken
met dekwaliteit vanhetontvangende oppervlaktewater.Hetbuitenpand vanhetWilhelminakanaal staat viadeAmer, deDordtscheKil
en deNieuwe Waterwegonder invloedvan
getij. Ditbetekent datwater uitdeAmermet
het tijhetbuitenpand inenuitstroomt.Het
door derwzigeloosdeeffluent spoelt niet
meteen naar deAmer,maar mengt methet
oppervlaktewater enstroomt,methetopkomende tij,opnieuw langs hetlozingspunt.Een
eenvoudige vergelijking vandekwaliteitvan
het effluent metdekwaliteit vanhet oppervlaktewater volstaatdaarom niet.Hetoppervlaktewater isimmers albeïnvloed doorde
lozing.Omditprobleem teondervangenis
gekozen vooreenmodelbenadering. Eenschematische weergave vandesituatie istezienin
afbeelding1.

Het kwantiteitsmodel
Het kwantiteitsmodel beschrijft deinstromende enuitstromende waterstromen.De
modelleringvandezewaterstromen is feitelijk
nietsandersdanhetmodelleren vaneendynamische waterbalans.Eengoede modellering
hiervan geeft dejuiste mengverhouding weer
tussen dewaterstromen, waarin deprocessen
dievaninvloedzijn opdekwaliteitzich afspelen.Voorhetmodel vanhetbuitenpand isde
getijdenbeweging vanwezenlijk belang.Bij
vloed stroomt water vanuit deAmer hetbuitenpand inderichtingvandesluizenbij
Oosterhout, terwijl bijebhetwateruithet
buitenpand naar deAmer stroomt. Ookde
effluentpluim vanderwzi verplaatst zichmet
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dezegetijdenbeweging mee.Omdeinvloed
vandegetijdenbeweging inhetDUFLOWmodeloptenemen,isinhetmodeldaarom
hetgehelebuitenpand vanafdesluizen bij
Oostethout totaandeAmergeschematiseerd.
Nenverl«cliematisarie
InDUFLOWisdeondergrondvandewaterlopenendekunstwerkenovergenomen.Op
dezeondergrondzijnknopenneergelegdvoor
alleaantakkingenophetbuitenpand.Ditkunnenzowelinlaatwerken,poldergemalenofeen
zijtakzoalsdeDongezijn.Criteriumvooral
dezeaantakkingenisdatzijeen significante
invloedhebbenopdemodeluitkomsten.Hierdoorbestaathetmodeluit13 verschillendesecties.Dedwarsprofielen diegekoppeldzijnaan
desecties,zijnvanafdesluisvanhetWilhelminakanaaltotaandesplitsingmetdeDonge
gebaseerdopmetingenvanRijkswaterstaat
Noord-Brabant.Demeetgegevenszijnzeer
gedetailleerd.VoorhetDUFLOW-modelisvolstaanmeteengemiddelddwarsprofiel zonder
datditconsequentiesheeftvoordehydraulischestraalenweerstand.Dedwarsprofielen van
deDongeenvanhetbuitenpandtennoorden
vandeaftakking warentijdensdemodellering
nietbekend.Vandezedwarsprofielen zijnop
basisvanbreedteterplaatseenhetmeestdichtbijliggend bekendedwarsprofiel (voortaluden
bodemhoogte) inschattingengemaakt.
Randvoorwaarden
Nadeschematiseringvanhet buitenpand
volgthetopleggenvanderandvoorwaardenen
debegintoestand vanhetmodel.Hierbijmoet
rekeningwordengehouden metschurverliezenvandesluizennaardeMarkenhetWilhelminakanaal,depoldergemalenendeinlaatwerken.Voorallegemalen,sluizenen
inlaatwerkenzijnmeerreeksenvanaan-en
afvoerdebieten aanwezig.Alleenderegenwaterafvoer vanhetindustriererreinWeststad bij
Oosterhoutisgeschat.Hetafvoerdebier van
Weststadisbepaaldopbasisvanhetoppervlak
dataangesloten isophet hemelwaterriool
(omgerekend naareenjaarvolume) enalsconstantdebietinhetmodelopgenomen.Aande
noordkant,waarhetbuitenpand aansluitop
deAmer,ishetwaterpeilvandeAmeralsrandvoorwaarde opgenomen.Detijdreeks diehiervoorisgebruikt,isafkomstig vanhetmeetpuntKeizersveervanRijkswaterstaat. Dit
meetpuntligtbovenstroomsvandeuitmondingindeAmetvanzowelhetbuitenpand
WilhelminakanaalalsdeDonge.Opbasisvan
hetbenedenstroomsgelegenmeetpuntLage
Zwaluweisaangenomen,dathetwaterpeilop
beidepuntennietsignificant vanelkaarverschilt.DemeetreeksvanKeizersveerisdaarop
gebruiktalspeilrandvoorwaardebijdeuitmondingvanhetbuitenpand endeuitmondingvandeDonge.

Kalibratie vanhetkwantiteitsmodel
Voordekalibratievanhetkwantiteitsmodelzijndemeetgegevensbijdeinlaatduiker in
Oosterhoutgekozen.Demeetreeksbevat
kwartiergegevensvanhetwaterpeil.Gemodelleerdismetbeschikbaregegevensuit 15)95m e t
eentijdstap vanéénuur.Indarjaarstondde
inlaatduiker dicht,zodatvaneendirecte
invloedophetwaterpeildoordeinlaatduiker
geensprakeis.Stuurparameters vanhetmodel
zijndeChezy-weerstandeneenverbreding(tot
tienmeter)vanhetdwarsprofiel indiendeze
nietbetustteopharde meergegevensvan
Rijkswaterstaat. Degemiddeldeafwijking tussendesimulatie endemeetreeksishetkleinst
bijeenChezy-weerstand van70(zeerglad
oppervlak).Bijdezewaardebedraagtdegemiddeldeafwijking tussenmodelenmeetwaarden
afgerond driecentimetet.Alleenvoorde
maandaprilbedraagthetverschilzevencentimetet.Defaseendeamplitudevandegetijdenbewegingkomenvoorhetjaar 19515g oc d
metelkaarovereen.
Het kwaliteitsmodel
Indevorigeparagraafisbeschrevenhoe
heteffluent vanderwziwordrverdunddoor
mengingmetoppervlaktewater.In werkelijkheidwordtheteffluent nietalleenverdund
doortoevoegingvanwater,maarvindtook
verdunningplaatsdoorverschilleninsnelheid
enconcentratieinhetwater(dispetsieendiffusie).Totslotvindenooknogprocessenplaats
alsproductie,bezinkingenafbraak vanstoffen.Omhetmodelcompleettemakenzijn
dezeprocessenaanhetmodeltoegevoegd.Het
modelbiedtinzichtinhetlotvantotaal-fosfaat,totaal-stikstofenzuurstofdoordeberekeningvande massastromenvandeze stoffen.
Voorwatbetteft totaal-fosfaat entotaal-stikstofwordtuitgegaanvaneersteordeverdwijning.Ditbetekentdatdeverdwijnsnelheid
vandestofrechtevenredigismetdeaanwezigehoeveelheidvandestof Voorwatbetreft de
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zuurstofhuishouding gaathet modeluitvan
eenviertaltermenvoorde differentiaalvergelijking:primaireproductiedooralgen,rearatie
vanuitdelucht,biologisch zuurstofverbruik
enafbraak vanammonium.
Detechnischeachtergronden vanhet
modelzijnbeschreveninhetrapport'De
invloedvanderwziDongemondopdekwaliteitvanhetontvangende oppervlaktewater'2'.
Bijnaalleprocesvergelijkingen zijn afkomstig
uithetSTOWA-rapport'Waterkwaliteit/procesbeschrijvingen'1'.
Kalibratie en validatie van het
kwaliteitsmodel
Hetmodelvoorspeltdewaterkwaliteitop
basisvanverdunning,dispersie,enVerdwijning'doorbezinkingen/ofafbraak. Hetisechternogmaardevraagofhermodeleengoede
voorspellingdoet.Degebruikte afbraakconstantenzijn immerslitetatuutwaarden.Daaromwordrhermodelgekalibreerdengevalideerd.Kalibratiebrengtdemodclresultaten
inovereenstemmingmetdemeetgegevens,
terwijldevalidatiesystematischefouten uit
moetsluiten.Dootdeveelheidaanparamerers
endetoegepastesimplificaties inhetmodel
hoeft eengoedgekalibreerdmodelnoggeen
goed gevalideerdmodelrezijn.
Begonnenismethetkalibrerenvandedispersie.Ditisgedaanmeteenconsetvatieve
stofmodel opbasisvanchloride.Dedispersieis
zoaangepasrdatdedoorhetmodelvoorspelde
chlorideconcenrratie lijkt opinhetveldgemetenchlorideconcentraties.Vervolgenszijn
totaal-fosfaat, totaalstikstofendezuurstofhuishoudinggekalibreerddoorhetaanpassen
vandeprocesparameters.Binnendetoegestane
margeszijndesnelheidsconstanten zoaangepastdatdevoorspellingenvanhetmodelovereenkomenmetdegemetenveldwaarden inhet
buitenpand.Erisgekalibreerd merbehulpvan

Validatiestikstof.

Totaal-stikstof in oppervlaktewater
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eenmeetsetvanhetjaar1995.
Devalidatieisgebeurddoorhetmodel
nogmaalstelatenlopenmetgegevensuit2002
(zomerhalfjaar). Als hetmodelmetdeeerder
gekozenparametersen differentiaalvergelijkingennogsteedseengoedevoorspellinggeeft
wordtervanuitgegaandathetmodelvalideis.
Afbeelding 2geeft alsvoorbeeldhetresultaat
vandevalidatievantotaal-stikstof.Opbasis
vandegrafiek isgeconcludeerddathetmodel
valideis.

verschiltussende stikstofconcentraties
bedraagtgemiddeld0,31 mg/l.Geconcludeerd
wordtdatderwzivooreenverhogingzorgt
vandeconcentratietotaal-stikstofmet0,31
mg/l.Detabelgeeft tevensderesultatenweer
voorfosfaat enzuurstof fosfaat stijgt met0,04
mg/l,zuurstofdaaltmet0,6 mg/l. Genoemde
concentraties hebbensteedsbetrekking op het
zomerhalfjaar.
Conclusie
Hetmodelbleekeengoedhulpmiddelom
heteffect vande rioolwaterzuiveringsinstallatieophetoppervlaktewater inbeeldtebrengen.Bijhetmodelleren vaneendynamisch
systeemalshetbuitenpand Wilhelminakanaal

Resultaat
Afbeelding 3geeft dedoorhetmodelvoorspeldeconcentratietotaal-stikstofindesituatiemetenzonderrioolwaterzuivering.Het

Afb.y.

Heteffectvanderioolwaterzuiveringopde stikstojconcentrarie.

Totaal-stikstof:effectRWZI
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DoorDuflow voorspeldeffect vanderioolwaterzuiveringopdeconcentratieinhet Wilhelminakanaal
(inhet zomerhalfjaar).
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ishetvanbelangovetvoldoendemeetcijfers te
beschikken.Voordekwantiteit warenkwartietcijfers beschikbaar,voordekwaliteittweewekelijkse metingen.Ditbleekvoldoendeom
eenvalidemodeltemaken.
Zoalsuittabel1 blijkt,wordtdeMTR voor
stikstofinhetontvangendeoppetvlaktewater
overschreden.StikstofwordtookinhetemissiebeheersplanvanRijkswaterstaat directie
Noord-Brabantaangemerkt als probleemstof
Debijdrage vanderwzivoorstikstofbedtaagt
14procentvandeMTR op grond waarvandeze
bijdrage significant genoemdmagworden.
Voorfosfaat isdebijdrage 27procentop grond
waarvanookvoorfosfaat sprakeisvaneen significante bijdrage.DeMTR voorfosfaat wordt
echternietoverschreden.
Op grondvandezeresultatenissprakevan
eensignificante bijdrage vanderioolwaterzuiveringenzijnaanvullendemaatregelenoptermijnnoodzakelijk omhetstikstofgehalteverdertereduceren.Opwelketermijn isop dit
momentnognietexacttezeggen.
Eenanderkwestiedieinditverband
speelt,isdatmogelijkindetoekomstmeer
getijdenbeweging plaatszalgaanvindenin
hetontvangendeoppervlaktewater alsbeslotenwotdttothetherinvoerenvangetijdenbeweginginhetHaringvliet.Indatgevalzalhet
effect vandeeffluentlozing opnieuwbekeken
moetenworden,waarbijdanuiteraatdweer
gebruikgemaaktzalwordenvanhetbeschrevenmodel.
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten vanHaitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van uopons,en houden deze voor u inde hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V.is gespecialiseerd in:
• diepe boringen
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• onderhoud
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• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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