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G E B R U I K VAN R E K E N M O D E L L E N B I J E E N O P T I M A L I S A T I E S T U D I E VAN EEN GROOT RIOLERINGSSYSTEEM

kenmodel,isonderzochrofeen optimalisatie
vanhet afvalwatersysteem kansvanslagen
hadenbesparingenmogelijk zijn bij gelijkblijvende vuilemissies.Dit modelis
gebouwd metbehulp vandekenmerken van
derioolstelsels,het transportsysteem ende
rwzi.Uiteenscalavanvarianten metverschillende maatregelen werdduidelijk dat
eenbeperkingvandehydraulische capacireit
vanderwziincombinatie met eencentraal
besturingssysteem vanschuiven in stuwputten eenbehoorlijke besparingzouopleveren.
Opbasisvandezeresultaten isbesloten
deuitbreidingvanhydraulische capaciteit
vanderioolwaterzuiveringsinstallatie te
beperken tot 5500kubiekemeter peruur in
plaatsvan8500kubiekemeterperuur. Om
deeisenrond hervoorkomen vanwaterop
straatenemissietetoetsen washet noodzakelijk ommeergederailleerd naarhet functioneren vanhetstelselonderinvloed vande
maatregelen tekijken.Hiertoewerdeenvolgendestapgezet:eengedetailleerd strengenmodel.

OASHarderwijk:
modelleringvanbakjes
totstrengen
Hoecompenseerjehetverschiltussenrigoureusofminimaaluitbreidenvaneenzuiveringmetmaatregelenineenrioolstelsel?Hoebeperkjewateropstraat(enhoetoonjeditaan)?Watisdeinvloed
vancentralesturing instuwputtenopoverstortingshoeveelheden vanuittengemengi stelsel?Watis
deinvloedvana/koppelenopoverstortingshoeveelheden?Enwatishetejfectvanreducerenvan
pompcapaciteitvanvcrbeterdgeschcidenstelsels?Verzinhetmaar.Enalserdanindicatie/antwoord
wordtgegevenophethoe,hoe,wat,watenwatrijstvijfkeerdevraag...Enhoeveel?Allevragenkwamen aanbodindeoptimalisatiestudie 'OASHarderwijk e.o.'.Delaatstevraag ismetbehulpvaneen
modelschematisatiebeantwoord.Deelnemersaan deoptimalisatiestudiezijn behalvedegemcente
Harderwijk,degemeentenErmeloenPutten,hetWaterschapVeluwc,Rijkswaterstaat endeProvincieGelderland.
Hetafvalwatersysteem van Harderwijk
omvatdegemeenten Putten,ErmeloenHarderwijk. Deoorspronkelijke riolering indeze
kernenzijn degemengdestelsels.Omdeze
kernen heenzijn nieuwewijken gebouwd
mergescheiden enverbeterd gescheiden
stelsels,welkeviaeengemaalzijn aangeslotenopéénvandegemengde stelsels.
Hetbovenstrooms gelegenPuttenverpomptzijn afvalwater naarErmelo,waarde
persleidinginprikt ophet bovenstroomse
deelvanhetgemengdestelsel.Ermeloop
zijn beurt heefr stroomafwaarts eenvrijvervalverbinding met hergemengdestelselvan
Harderwijk, vanwaar hetafvalwater dehele
kerndoorloopt tot aanderioolwaterzuiveringsinstallatie aanhet randmeer.
Hetmaaiveld looptgeleidelijk afvan
maximaalNAP+26.00minPutten totNAP
+4.00mlangshetrandmeer.Destelselsvan
Putten enErmelozijn nagenoeg absolute
stelselsmetveelbergingomwateroverlast te
voorkomen.Harderwijk heeft één centrale
overstort ophetrandmeer naast derwzien
eenaantalkleineoverstorten.De maximum
afvoercapaciteit vandevrijvervalverbinding
vanErmelo naarHarderwijk is beduidend
groter dandehydraulische capaciteit vande
rioolwaterzuivering, waardoor het rioolstelselvanHarderwijk bij flinke neerslageen
negatievepompovercapaciteit heeft.

Systematische aanpak
Eenoptimalisatiestudie wordt uitgewerktvangrofnaarfijn.Grofomeenver42

H20

2-2004

wachtingspatroon tekrijgen vanderesultateneneenindicatie vandete bereiken
besparingen,fijnomuiteindelijk indetailde
concretemaatregelen tedefiniëren vooruitwerkingenaanbesreding.Daartussen zit een
aantalmomenten waaropbeslotenwordt in
eenvolgenderondeverdergaande varianten
tetoetsen.Dezevarianten wordenook
getoetst vangrofnaar fijn, groften aanzien
vanverwachte vuilreductie totheelfijnop
strengniveauomdeconsequenties vanwater
opstraaralsgevolgvandegekozenmaarregelen tekwantificeren. Voordeverschillende
analyseszijn verschillende modeltypen
gebruikt.

Fijne modellering
Omeenintegraal strengenmodel opre
bouwen isgebruikgemaaktvandigitale
gegevens vandegemeenten:twee hydraulischemodelschematisaties in verschillende
rekenprogramma's enéénrioolbeheerssysteem.Het functioneren vandeindividuele
systemenisgetoetst metde neerslaggebeurtenissen04,06,08en051uitde'LeidraadRioleringen, module C2100'en gecontroleerd
aandehand vanresultaten vandebetrokken
adviseurs.Waarnodigzijn derioleringsmodellen inoverlegaangepasr.Vervolgens zijn
deafzonderlijke stelselstotéénmodel
samengesteld.Opbasisvanditmodelin
combinatiemetdetienjarige neerslagreeks
1955-1964moesten uitspraken worden
gedaanomtrent hethydraulisch functionerenvanhet rioleringssysteem.

Grove modellering
Metbehulp vanhet computermodel
RITZ(Riolering,TransportenZuivering),
waarbij gebruikwordrgemaakt vaneenbak-

Tabel 1

Doelvandeverschillendemodellen.

modelvariant

rekenpunten

neerslagreeks

bakjesmodel
volledig
strengenmodel
afgeslankt
strengenmodel

15

_

extra afgeslankt
strengenmodel

1400

selectievan
negenextremebuien
163buien(1955-64)

750

712buien(1955-64)

7000

doel
verkennen haalbaarheid
wateropstraat vergelijkingen
kwantificeren vaneffecten en
vergelijken vanmaatregelscenario's
indicatietotaleemissie

Omeen indicatietekrijgen vandetotale
emissievanuit hetgehele afvalwatersysreem
(inclusiefrioolwarerzuivering) moestdehele
periode 1955-1964worden doorgerekend.
Omditqua rekentijden werkbaar tehouden
ishet modelvoordetweedekeer afgeslankt.

Afb. v.

Hetafgeslankte
model

Aft),z.

Hetvolledigemodel.

Rekenen meteenschematisatievandergelijkeomvang,endanmeteenreeksvan
dergelijke lengte,geeft echter ééngrootprobleem:rekentijd.Zelfs met meerderevande
tochalsnellecomputers vannu.Zonderte
beginnen overbits,bytesengigaherzen kan
gezegd wordendateenberekeningvanéén
scenarioenkeleweken in beslagneemt.En
danzijn alleenmaarheelveeldata geproduceerd,watooknoginzichtelijk gemaakt
moetworden.Endatdan iteratiefenvoor
eentiental scenario's:kortom onbegonnen
werk.Afslanken vanschematisatie,deregenreeksen(ooknietonbelangrijk) dehoeveelheidaanuitkomsten moestoplossingbieden.Daartoeishetgedetailleerde model
afgeslankt, deregenreeksnaar specifieke
behoefte ingekort toteen'beperkt' aantal
buienenisvooralnietgestreefd naarde
ultiemesomdieoveralantwoord op geeft.
Resultaatwaseendrietal modellen en
eenveelvoud aanverschillende neerslagreeksendie,afhankelijk vanhetgewenste detailniveau,elkhun eigengebruiksdoel hadden.
Rekenwerk
Debedoeling wasomaandehand van
berekeningvaneen tienjarige regenreeksen
diversemaatregelenscenario's uitspraken te
doenoveroverstorthoeveelheden enhet
voorkomenvanwater opstraat.Hierbij werd
hetbereikenvaneenreferentieniveau als
doelgesteld,watmet het huidige stelsel
maarmeteenbijna tweekeerzogroterioolwaterzuiveringsinstallatie terechteenzwaar
uitgangspunt magworden genoemd.
Volledigmodel
Bijmodelberekeningen rond waterop
straat isalleen hetmeest gedetailleerde
modelgeschikt.Metdeopdracht het niet

Aft), y.

Hetvoorkomenvanondergelopen straten.

vakerlatenvoorkomen vanwater opstraat
tenopzichtevandereferenriesituatie in
gedachten isgekozen vooreenmethodedie
hetverschilindehoeveelheiden frequentie
vanwateroverlastopstraat weergeeft tussen
eenmaatregelenpakket endeze referentiesituatie.
Voordeneerslagisuiteenvoorditprojectsamengesteldeéénjarige reekseen
negental buiengefilterd, onderling sterk
verschillend inintensiteit, totaalvolumeen
regenduur.Dezegebeurtenissen hadden in
verschillendemateenopverschillende locatiesondergelopen straten totgevolg.De
negen buienzijn voorallescenario'smet het
volledigemodeldoorgerekend. Gebruik
makend vande rekencomputerapparatuur
kondendeverschillen tussen descenario's
grafisch gepresenteerd worden.
AJgeslanktmodel
Voordeberekeningvanoverstorrhoeveelhedenkonvolstaanworden meteen
mindergedetailleerd model.Doorvanhet
bestaandegedetailleerde modelalleende
belangrijkste strengen tehandhaven ende
restquabergingenverhardoppervlakop
verschillendeplaatsensamen tevoegen ontstondditveelkleineremodel,dat naeen
controleopbasisvan resultaatsvergelijking
tussen hetvolledigeenhet afgeslankte
modelgeschiktisbevonden.
Doordedoorlopendeneerslagreeks van
1955-1964dusdaniginteperkendatalleen
gebeurtenissen overblevendie(gemengde)
overstortingen totgevolghadden, ontstond
eenveelkorterereeksmet 167 individuele
gebeurrenissen.Hetafgeslankte modelènde
afgeslankte reeksmaakten het tezamen
mogelijk omeengrootaantalscenario's te
analyserenenonderlingte vergelijken.

Resultaten
Uiteindelijk bleekhetoptimaal benuttenvandereedsaanwezige bergingin het
stelseldoor middelvaneeneenvoudige,
maarwelzorobuusteRTC-sturingvan
stuwputten veruithet meesteffectief ter
beperkingvanoverstorthoeveelheden.Toch
waren aanvullende maatregelen gewenst.
Enerzijds omde overstortingshoeveelheden
verder tebeperken,anderzijds omgeringe
maarduidelijk aanwezigenegatieve effecten
vandesturing opwateropstraat inde
gemeenteErmelowegtenemen.Gebruik
makend vanderekenmodellen ishet effect
eengroot aanralmaatregelen en combinatieshiervan beschouwd.Kostenen effectiviteit met betrekkingtotdegesteldedoelen
zijn vergeleken.Dit resulteerde ineenoptimaalpakket vanmaatregelen.Ter beperking
vandeoverstortingen vanuit hetgemengde
stelsel haddecombinatievan RTC, het tot
opzekerehoogteterugtoeren vandepompcapaciteit vaneengrootvgs-stelselenenkele
relatiefgroteafkoppelprojecten inde
gemeenteHarderwijk voldoende resultaat.
Omhet negatieveeffect van ondergelopen
straten teverhelpen bleekalleenhetstrategischafkoppelen indegemeenteErmelovoldoendevaninvloed.Hierbij moetgezegd
worden datdekosteneffecriviteit vandeverschillendemaatregelengroteverschillen
vertoonde.
Hetrekenwerk isnu alweergeruime tijd
achterderug.Hetvormdemededebasis
voordeafspraken diedebestuurders van
Putten, Ermelo,Harderwijken Waterschap
Veluwehebbengemaakt.Op22januarij.1.
bekrachtigden zijdieafspraak doorondertekeningvaneenbestuursakkoord.Debetrokkenen bespaarden veelgelden bovendien
zijndebelangen vandegebruikers ende
beheerdersvanhetafvalwatersysteem, mede
doordemodelleringonderbouwd, gewaarborgd,tf
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