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Tewor,eenuniform
toetsingsinstrumentvoorhet
waterkwaliteitsspoor
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Hettoetsenvandeejfecten vanlozingen uitlietrioolstelselendeinschattingvandeeffectiviteitvan
maatregelenvormen tweevan deaspectenvandemvulliiigvanwatuideKaderrichtlijn Watermenselijke beïnvloedingvan dewaterkwaliteit wordt^enoemd.Almeerdan tienjaar bestaatdaarvoor
hertoctsingsmode!Tewor.Hetwerdin 15197cjcttctualisccrd.Recentisditinstrument opnieuwvernieuwd,waardoorhettoepassingbereikisvergroot:nuvoorzowelstilstaandealsstromende wateren.
Bovendien isTeworona/hankclijkgemaaktvanhetsimulatiemodel, waardoorhetzowelouderSobek
alsonderDuflow^ehjke resultaten oplevert.
Doordeaanlegvanrioolstelselsinde 19e
en20eeeuwverbeterdedehygiëneendewaterkwaliteitvanstadswaterensterk.Bijzware
regenvalkanechtereenzwarebelastingvan
hetontvangendeoppervlaktewater optreden,
omdatdeafvoercapaciteitvanderioolstelsels
beperktisenwaterenverontreinigingen (door
mengingvanneerslagmet huishoudelijk
afvalwater) onderdieomsrandigheden als
riooloverstortingen het oppervlakrewater
belasren.Indatoppervlaktewater kunnen
kortstondig hogestroomsnelheden ontstaan,
waardooropwervelingplaatsvindt.Eendeel
vandegeloosdeorganischesroffen zalbezinkennaardebodem,maareenanderdeelzal
reagerenmerhetaanwezigezuurstofinhet
water.Hetdaardoordalende zuursrofgehalte
heeft eennegatieveinvloedopdeaquatische
ecologieenkanleidentot vissterfte.
Delozingenuit rioolstelsels leidenerdus
toedatdewaterkwaliteit nietmeervoldoet.De
uitvoeringvandeRAP/NAP-doelstellingenen
dedaaraangekoppelde50procentreductie
voorstedelijkeemissies,heeft een belangrijke
verbeteringgebracht(basisinspanning).Hetis
echtergeengarantiedatdewaterkwaliteitsdoelstellingen wordengehaald.Onder
verantwoordelijkheid vandewater(kwaliteitsjbeheerder,veelalinsamenwerkingmet
gemeenten,wordenbijvoorbeeld in stedelijke
waterplannen enontwerpen vannieuwbouw-

locaties,hogeambitiesvoorherwatergesteld.
Omalsrioolbeheerder (gemeente)aandeze
wensentekunnenvoldoen,dienenderestemissies(nabasisinspanning),dehuidige
waterkwaliteit,de waterkwaliteitsdoelstelling
endemogelijkemaatregelenomdezetebereiken(meteffectiviteit) inbeeldteworden

gebracht.Het'waterkwaliteitsspoor' ishettrajectwaarindezeaspectennaarvorenworden
gebracht.Hetisdaarmeeeenaanvullingophet
emissiespoordatinde basisrioleringplannen
wordtmeegenomen.DaarnakandevergunningaanvraagvoordeWetverontreiniging
oppervlaktewateren bijdewater(kwaliteits)beheerderworden ingediend.
Toetsingsinstrument waterkwaliteitsspoor
Omdeinvloedvanrestemissiesendeeffectiviteitvanmaatregelenobjectiefin beeldte
brengenisdoordeWerkgroepRioleringWestNederlandendeSTOWAbegin 19510hettoetsingsmodelTeworontwikkeld (Toetsingsmodel
voordeEffecten opdeWaterkwaliteitvanOverstortingenuitRioolstelsels)1'.Metditinstrumentkunnenvooraldeeffecten opkortetermijnvanlozingenuirgemengderioolstelsels
wordennagebootst.Depieklozingenvanorganischestoffen (uitgedruktinBZV5)enammoniumresulterenineenafname vanhetzuurstofgehalteinhetoppervlaktewater.Door
herbeluchtingvanzuursrofuitdelucht(reacratie)wordthetzuurstofgehalte inhetoppervlakrewaterbinnenenkeledagenweerhersteld
(zieafbeelding 2).Doordatmethettoetsingsinstrumenteenvoudigdehoeveelheidoverstortwaterofdekwaliteitervankanworden
aangepast,kandeeffectiviteit vaneenemissicreducticmaatregelobjectiefin beeldworden
gebracht.Naasteemissiereducerendemaatregelen,kunnenookmaatregeleninhet
watersysteemophuneffectiviteit worden
getoetst,zoalshetverwijderen vandewaterbodem,hetaanbrengenvaneenfonteinof
cascadeenhetmeerofminderdoorspoelenmet
schoonwater.
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Tewor is in de loop derjaren steeds verbeterd, aangepast en uitgebreid. Zokunnen nu
ookdeeffecten op hygiëne en eutrofiëring in
beeld worden gebracht. Doordat deproceskinetiek en het toetsingskader feitelijk los
staan van een waterkwaliteitssimulatiemodel,
isde methodiek in de loopderjaren zowel voor
het ééndimensionaal stromingsprogramma
Duflow2) als voorSobek3)beschikbaar geko-

Recent waren er twee belangrijke redenen
voor het opwaarderen van Tewor:door vernieuwd inzicht ishet wenselijk deproceskinetiekdeels aan tepassen. Ende werkgroep
Waterkwaliteit west-Nederland* merkte dat
toetsingen uitgevoerd met Duflow niet geheel
dezelfde resultaten opleverden als toetsingen
uitgevoerd met Sobek.

Overstortvijver Loenen
Overstort
1,1 m
0,4 m

A/b.

DEoverstortvijvermLoenenschematischweergegeven.
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0 2 metingen

Sobek

STOWA(alseigenaar van Duflow) en
WLDelft Hydraulics (eigenaar van Sobek)hebben daarom samen met Witteveen+Bos vorig
jaar een integratieproject uitgevoerd. In de
project- en begeleidingsgroep zaten zowel
adviesbureau's alseen vertegenwoordiging van
degenoemde werkgroep en andere waterschappen.
Devolgende aspecten zijn gewijzigd in de
proceskinetiek:
Deemissie vanzuurstofvragende stoffen
in het overstorrwater en de proceskinetiek
in hetoppervlaktewater worden anders
benaderd. Ineerdere versies was een
onderscheid gemaakt tussen goed en
slecht 'afbreekbaar' BZV,terwijl in de
nieuwe versieeen splitsing isgemaakt tussengoeden slecht 'bezinkbaar' BZV.Dat
betekent dat de totale emissie van BZVin
overstortwater van een rioolstelsel van het
gemengde typegelijk isgebleven, default
100mg-0 2 /l. Daarvan wordt 40procent
echter beschouwd alsgoed bezinkbaar en
zalsnel naar debodem zakken om daar als
sediment zuurstofvraag meete spelen in
dezuurstofhuishouding. Deresterende60
procent islangzaam bezinkbaar en zorgt
voor een 'zuurstofdip' in het oppervlaktewater van enkeledagen (zieafbeelding 2).
Vande bodem wordt niet langer eenBZVbalans bijgehouden, degebruiker geeft het
sedimentzuurstofverbruik zelfop.
Voordeaanvoer van zuurstofuit de lucht
iseen nieuwe formule ontwikkeld. Deze
formule iseen hybride combinatie van
verschillende formules dieallen een
beperktgeldigheidsgebied hadden.Voor
stadswateren ishet wenselijkjuist een
breedgeldigheidsgebied te hebben, want
stroomsnelheden kunnen tijdens een overstort sneloplopen, maar na de overstorting
ookweersnel terugvallen naar vrijwel stilstaand water. Bij stilstaand water isde her)
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Zuurstojverloop inderijdnaeenoverstorting.

Dodepaling iseen mogelykgevolg van rtooloverstomngen.

Duflow
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BZVmetingen

Sobek

Loenen blijkt dat hetgoed mogelijk is het
waterkwaliteitsmodel tecalibteren.Verder
kunnen deuitkomsten vanTeworenSobek nu
goed vergeleken worden.

Duflow
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DenieuweTewor-module wordt zospoedigmogelijk opgenomen in denieuwe uitgave
van Sobeken Duflow.
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BZV;-vcrloopindetijdnaeenoverstorting.

beluchting aanzienlijk minder dan in stromend water.
AanSobekzijn formuleringen toegevoegd
voor variabele dispersie en zuurstofinslag
bij stuwen.
Eentweede doelstelling van het onderzoek
washet beter vergelijkbaar maken van de
simulatieresultaten van Duflow enSobek.De
nieuwe procesvergelijkingen zijn zowel doorgevoerd in het Tewor-model van Duflow als in
dewaterkwaliteitsmodule van Sobek.Bij het
juiste gebruik vandeprocessen en procescoé'fficiè'nten,zoals weergegeven in de nieuwe
handleiding vanTewor5', kunnen zeer acceptabele, vergelijkbare toetsingsresultaten worden
bereikt.Indeafbeeldingen 2 en3 zijn voorbeeldengegeven van het verschil inzuurstof- en
BZV5-simulatievanSobeken Duflow.

Calibratie
Denieuwe procesvergelijkingen zijn
getoetst door meetgegevens van een bekende
overstort na tebootsen met Tewor. Omdat
vrijwel geen recente,complete meetset
beschikbaar is,isteruggevallen opeen meetset
van het NWRW-onderzoek uit dejaren
tachtig4'.Vooreen stadsvijver in Loenen zijn de
gegevens van deriooloverstortingen geprojecteerd opeenschematisatie vandezevijverin de
ééndimensionale stromings-en waterkwaliteitsmodellen Duflow enSobek.Doordat de
simulatie met beide modellen is uitgevoerd, is
tevensinzichtelijk geworden ofen waar eventuele verschillen in deprogramma's optreden.
In afbeelding 1 iseen schematische weergaveopgenomen vandevijver inLoenen. Op
deze vijver met een inhoud van 4.000 kubieke

meter en eengemiddelde verblijftijd van tien
dagen (gevoed dooreen constante kwelstroom),zijn tweeoverstortingen geprojecteerd, één van 1.990 kubieke meter in zeven
uur en één van 1.045 kubieke meter in één uur.
Met Tewor iseen simulatie gemaakt van deze
tweegebeurtenissen. Inde afbeeldingen 2 en3
ishet resultaat van dezesimulatie weergeven
na calibratie vandeprocescoëfficiënten. Op
basis van onder anderedezeresultaten kon
worden geconcludeerd dat met denieuwe procesbeschrijvingen en dejuiste keuzevan de
procescoëfficiënten eengoedesimulatie mogelijk is.

Degegevensset van Loenen heeft betrekking opeen vrijwel stilstaande vijver.De
afbraak- en omzettingscoëfficiënten konden
hierdoor goed worden gecalibreerd. Processen
diestromingsgerelateerd zijn zoals transport,
dispersie en reaegratie,zijn minder uitgebreid
doorgelicht tijdens decalibratie.Welzijn deze
processen nu aldoorgevoerd inTewor. Het is
noodzakelijk dat meer meetgegevens verzameld worden naar desamenstellingvan overstottwater en het gedragin oppervlaktewatet.
Tewor en waterkwaliteitsmodellen zouden
ookvoor nutriënten,zware metalen en organischemicroverontreinigingen kunnen worden
ingezet voor de beoordeling vanjuist de langetermijneffecten van stedelijke emissies.Een
andere aanpak isdan vereist, bijvoorbeeld
recksberekeningen in plaats van statistische
interpretatie vooraf(één,twee,vijfen tien
s
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Good Modelling Practice
Hetgebruik van het toetsingsmodel resulteerdein eenobjectivering en standaardisatie
vandeinschatting van deeffecten van riooloverstortingen. Bijhetgebruik vandit soort
simulatiemodellen isde keuzevan schematisatie,demee tenemen processenen de instelling
van deprocescoëfficiënten essentieel. In onderhavigproject isdan ookeen eerste aanzet
gemaakt vooreen GoodModelling Practice
'waterkwaliteitsspoortoetsingen'.
Bovendienzijn tabellen opgenomen met
procescoëfficiënten met ranges en te hanteren
defaults indien meetgegevens ontbreken.
Tenslottezijn dehandleidingen vanSobeken
Duflow aangepast aan denieuwe procesvergelijkingen.

4)

Nationale WerkgroepRiolering en Waterkwaliteit [ipSS].
De vuiluitworp vangemengde rioolstelsels en meetgegevensvan Loenen en Bodegraven (thema 10).Rapport 5.1.

s]

Witteveen+Bos/ WLDel/t Hydraulics (2003]. Teworvoor
Dujlow en Sobek 'Uniformering waterkwaliteitsprocessen
en -coëfficiënten'. STOWA.

6)

Ickej . en A.Segeren {200z). Zin en onzin van modellen
voorde waterketen. H^O nr. 21, naß. 17.

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, Hoogheemraadschapvan Del/land, Hoogheemraadschap van Schieland,Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden enHoogheemraadschapAmstel,
GooienVecht.De werkgroep heeft beginjaren '90 invul-

Conclusies en aanbevelingen

linggegeven aan het waterkwaliteitsspoor(medeontwik-

Na uitgebreid overlegmet belanghebbenden in het stedelijke waterbeheer heeft deprojectgroep op diversepunten vetbeteringen
doorgevoerd in hetTewor-model.Uitde simulatieresultaten voordeoverstortsituatie van

keling van Tewor}Thans richt de werkgroep zichop
beleidsafstemming en onderzoek naar de effecten van
(warerketenjemissies opdewaterkwaliteit

HzO

9-2004

31

