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werkop dehalshalendannodigisomde
onderzoeksvraagafdoende tebeantwoorden.De
matevandetail isafhankelijk vandetijdschaal
waaropde waterstromenende waterkwaliteit
inhetstedelijkwatersysteemveranderen.
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J O O S T I C K E , WL I D E L F T H Y D R A U L I C S
T O O N S E G E R E N , WL

ID E L F T

HYDRAULICS

Inhetwaterbeheer is hetgebruikvansimulatiemodellen deajgelopen jarenaanzienlijktoegenomen.
Doordetoegenomengebruikersvrtendelijkheid van simulatiepakketten licithet makenvanecumodel
binnen herhandbereik vanvelen.Dezetrend iszichtbaarvoorvrijwelalleonderdelen vanhetwatersysteemendewaterketen:riolering,oppervlaktewater, drinkwatereiup'ondwatcr.Demodelsystemen
wordensteedscomplexer.Hetisbijvoorbeeld mogelijk omdehelestedelijkewaterketen endeinteractiemethet natuurlijksysteem m één model tevatten1. Of hettoecjenomengebruikendetoegenomen
complexiteit van modellenookdaadwerkelijk tormeerinzicht inhetfunctioneren vanhet watersysteem en dewaterketen leidtisechterde vraag.
Opheteerstegezichtlijktditeenacademischekwestie,omdatmodelberekeningenper
definitie ietstoevoegenaandebeschikbare
gegevensenkennis.Tochkomthetindepraktijkgeregeldvoordatmetbehulpvaneen
ingewikkeld instrumentarium geprobeerd
wordtomeenbetrekkelijk eenvoudigevraagte
beantwoorden.Doorvoorafeenobjectieve
beoordelingtemakenvanhetnut vaneenspecifieke modeltoepassing, kaneffectief gebruik
gemaaktwordenvanmodellen.Zo'nbeoordelingisonderdeelvanGoodModellingPractice
endeonlangsontwikkeldeNEN-normvoor
modellereninhetwaterbeheer2'1(zie ookH20
nr.16van 16augustusjl, pag. 21).
Deafgelopenjaren issamenwerkinginde
stedelijkewaterketeninhetmiddelpuntvan
debelangstellingkomentestaan.Rioolstelsels,
zuiveringsinstallaties enstadswateren zijn
complexesystemen,zekeralsdezeinsamenhangbeschouwdworden.Inditartikelgaan
weinopdevraag,welkemodelinstrumentcn
hetmeestgeschiktzijn voorhetanalyseren
vandetechnischeenmilieukundigevraagstukkenindewaterketen.Daarbij isgekozen
voormeerdereinvalshoeken. De eersteinvalshoekis eentheoretischebeschouwingoverde
tijd- enruimteschalen waaropdeprocessenin
dewaterketen zichafspelen. Detweedeinvalshoekisdievandelevenscyclusvanhetstedelijkwatersysteem:vanafdelocatiekeuzevoor
eennieuwbouwwijk totenmetrenovatievan
oudestadswijken. De derdeinvalshoek betreft
actueleonderzoeksvragen indewaterketen,

waarvoor WL Delft Hydraulics momenteel
modellenontwikkeltenuitbreidt.
De eerste invalshoek: tijd- en
ruimteschalen
Stedelijkewatersystemenenwaterketens
wordenmetdriedoelenontworpenenaangelegd:omtevoorzieninde drinkwatervraag,
voorde afvoerenbehandelingvan afvalwateren
voorde afvoervanneerslag.Modelstudies
wordentoegepastomhetsysteemgedragte
voorspellenonderwisselendecondities.Enerzijdswillenwehetgedragvanhetstedelijk
watersysteemzo nauwkeurigmogelijkreproduceren,anderzijdswillen we onsnietmeer
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Dewaterstromen endewaterkwaliteitsvariabeleninstedelijke watersystemen kunnensterkvariërenindetijd. De drijvende
krachten instedelijkesystemenzijndeneerslag,de verdamping,de drinkwatervraagen de
belastingmetverontreinigendestoffen. Elk
vandezekrachten kentzijneigendynamiek,
dieinhogematebepalend isvoordetijdschaal
waaropprocessengesimuleerd kunnen
worden.Zo reageerthetrioolstelselbinnen
enkeleminuten opovervloedigeneerslag,met
alsnegatieveconsequentieoverstortingen uit
hetfioolstelselenwateropstraat.Deaanvullingvandegrondwatervoorraad isdaarenregeneenkwestievanmaandenofjaren.
Voordewaterkwaliteitgeldt hetzelfde.
Watertekorrenendaarmeesamenhangende
waterkwaliteitsproblemen ontstaanoverhet
algemeenpasnaeenzomersedroogteperiode
vanenkelewekenende accumulatievanverontreinigingen indewatetbodemkanjarenin
beslagnemen.Daarstaattegenoverdatoverstortingenuithetrioolstelseleenacuutprobleemkunnenzijnvoorde zuurstofhuishoudinginsingelsengrachten,waardoor vissterfte
als gevolgvanzuurstofloosheid binnenenkele
urenkanoptreden.Het isderhalveweinigzinvolommetée'nenhetzelfde modelde zuurstofproblematiek bijriooloverstorten,deinlaat
van gebiedsvreemdwaterende opbouwvan
eenverontreinigde waterbodemuitterekenen.
Daarvoorverschillendetijdschalen vande drijvendekrachtenachterde processentesterk.
Afbeelding 1toontop de verticaleas de drijvendekrachteninhetstedelijk watersysteem

Detijdschalen in hetstedelijk watersysteem.
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betreffende deelsystememU).Indezefase
wordrindehuidigeontwerppraktijk geen
integraalmodelgebruikt,maareensectoraal
modelvooreenspecifiekdeelsysteem.Alle
informatie dieovereenwoonwijk bestaat,
moetgoedwotdenopgeslagen,zodatzijlater
sneltoegankelijk is.EengoedLeiding InformatieSysteem(LIS)kanuitkomst bieden.
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Delevenscyclusvaneenstedelijkwatersysteem.LIS=LeidingInformatieSysteem. DOS=DiscusieOndersteunendSysteem.CLP=ConstraintLogicProgramming.

enopdehorizontaleasdetijdschaal.Opde
snijpunten vandetijdschaal endedrijvende
krachtzijndeverschillendeaandachtsveldenin
hetstedelijkwaterbeheeraangegeven.
Hoeverderopdetijdschaal tweeprobleemvelden vanelkaarafliggen,desteminderzinhetheeft omzemetéénintegraal
modeltebeschouwen.Zelfalsprocessenzich
opdezelfde tijdschaal afspelen,ishetopintegralewijzebeschrijven vanprocessenniet
altijd noodzakelijk. Opzijnminstmoetsprake
zijnvanonderlingeinteractie.Dekoppeling
vaneendisttibutiemodel voordrinkwatermet
eentioleringsmodel isbijvoorbeeld weinig
zinvol,omdatdedrinkwatervraag onafhankelijkisvandetoestand vanhetrioolstelsel.Het
integraalkunnen modellerenvandrinkwater
énafvalwaterketen ophetniveauvanleidingenisdaatomnietverderonderzochtinde
samenwerkingtussenKiwaenWL Delft
Hydraulics.Inplaatsdaarvaniseenvoorspellingsmodelvoordedrinkwatervraagdirectaan
hetrioleringsmodelSobek-Urbangekoppeld1).
De tweede invalshoek: de levenscyclus van een stedelijk watersysteem
Waterketenonderzoeken zijneropgericht
omhettechnischenmilieukundig rendement
vandewaterketenalsgeheelteverbeteren.Het
stedelijk watersysteem vaneennieuwbouwwijkdienogopdetekentafel ligt,zaldaarvoor
meermogelijkheden biedendaneenbestaande
stadswijk vanenkeledecenniaoud.Inbestaandestadswijken ligthettyperioolstelselenhet
percentageopenwateralminofmeervast.Tijdenshetontwerpprocesvaneennieuwbouwwijkzalhetaantalvrijheidsgraden verder
afnemen naarmatedeplannen vorderen.Hiervoorindeplaatskomenrandvoorwaatden die
voorschrijven metwelkeeisenhet stedelijk
H20
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watersysteem rekeningmoethouden.
Inhetmeestprillestadium vanontwerp
kangezochtwordennaareenwoningbouwlocatiedievanuithetoogpuntvanwaterbeheer
gunstiggelegenis.Degeschiktheid vaneen
potentiëlebouwlocatiewordtinbeeld
gebracht,gezienvanuit hetaanwezigeoppervlaktewater,grondwater,grondsoorten
bodemligging.Dewatertoetszalindetoekomstinditstadiumeenbelangrijke rolspelen.Metbehulpvandetoetskanworden
bepaaldwaarontwikkelingen hetbestekunnenplaatsvinden.
Nadatbepaaldiswaargebouwdkan
wordenenhoedelocatieophoofdlijnen ingerichtzalwotden,komteenaantalprincipiële
ontwerpbeslissingen naarvoren,zoalsdewijze
waaropdeneerslagwordtafgevoerd, dekeuze
vooreenbepaaldtyperioolstelselendeinteractietussenhetstadswaterenhet landelijk
gebied.Eenrelatiefeenvoudigewater-en
stoffenbalans isinditstadium vanhetontwerpproceseenuitstekend hulpmiddelbijhet
analyseren vandit waterverdelingsvraagstuk.
Eenwaterbalansgeeft sneleenindrukvande
hoofdstromen inhetsysteemendematevan
zelfvoorzienendheidïi.Indezefasekanhet
gebruikvanoptimalisatietechnieken grote
kostenbesparingen opleveren,omdatdeontwerpbeslissingen inhun onderlingesamenhanggenomenkunnenworden.
Naarmatehetontwerpvordert,zalde
behoefte ontstaanaanhetdoorrekenenvanhet
detailontwerpvanrioolstelsel,drinkwaterleidingneteneventueelderioolwaterzuiveringsinstallatie.Dimensioneringsvraagstukken
kunnengoeddoorgerekendwordenmet
behulpvansimulatiemodellenvoorde

Stedenworden,enkeleuitzonderingen
daargelaten,nietinéénkeerontwotpenen
gebouwd.Demeestestedenendorpenbestaan
uitafzonderlijke woonwijken,metelkafzonderlijkewater-enrioolsystemen.Dewoonwijken
zijnontstaaninverschillendeperioden,waarbij
deafvalwaterketen enhetoppervlaktewater
naardeinzichtenvandietijdzijnaangelegd.
Hetbeheervandezerioolsystemenvandeverschillendewoonwijken ismeestalverrevan
optimaal.Doorhetbeheerteoptimaliserenis
vanuittechnisch-,milieu-enfinancieeloogpunt
veelwinsttehalen.Ditkanleidentothetgelijkmatigerbelastenvanrioolwaterzuiveringsmstallatiesenhetvetminderenvanoverstortingenuithetrioolstelsel.Derenovatievanhet
rioolstelselen/ofdeuitbreidingvaneenafvalwaterzuiveringsinstallatie kunnenaanleidingzijn
omdeafvalwaterketen teoptimaliseren.
Voorhetoptimaliseren vanbestaandestedelijkeafvalwaterketen iseenintegraalrekenmodelnodig.Voorhetopstellenvaneenmaatregelenpakketbinneneenbeperkte
zoekruimte,zoalsbijeen afvalwatersysteemoptimalisatievaaktochhetgevalis,kanhet
'uitdelossepols'bedenkenvaneenmaatregelenpakketeenlastigeopgavezijn.Technieken
zoalsConstraintLogicprogramming(CLP)zijn
deafgelopenjarengeschiktgemaaktvooroperationeletoepassingenenvoordeondersteuningbijhetontwerpvanleidingsystemen.
DoorWLenpartners(Kiwa,TebodinenGastee)
isCompassontwikkeldomopefficiënte wijze
maatregelenpakkettenofinrichtingsvarianten
tevindendievoldoenaandegestelderandvoorwaarden.
Demaatregelenpakketten ofinrichtingsvariantenkunnenvervolgensmeteenintegraal,
meetgedetailleerd,afvalwaterketenmodel doorgerekendworden.Inafbeelding 2ishetaantal
vtijheidsgradenbehorendbijelkelevensfase
vanhetstedelijkwatersysteemuitgezettegen
delevensfasevanhetstedelijk watersysteem.
Ookisaangegevenwelkmodelinstrument het
besteinelkefaseingezetkanworden.
De derde invalshoek: actuele onderzoeksvragen voor de waterketen
In2000en2001voerdeWLDelft Hydraulicseendefinitiestudie uitnaardetechnische
enmilieukundigevraagstukkendieomeen
integtalewaterketenbenaderingvragend.Op
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basishiervaniseen onderzoeksprogramma
opgesteld,datnudeelsinsamenwerkingmet
Kiwawordtuitgevoerd?).Vorigjaarisonder
andereonderzoekgedaannaardeeffecten van
klimaatverandering opdedrinkwatervoorziening8'eniseenintegraal modelinstrument
opgezetvoordewaterketen'LDitjaarbestaat
hetonderzoeksprogramma uiteendefinitiestudienaardekoppelingtussen grondwatermodellenenrioleringsmodellen,deimplementatievanhetActivatedSludgeModelvoor
rioolwaterzuiveringsinstallaties inSobekUrbaneneenonderzoeknaaroptimalisatietechniekenvoordeafvalwaterketen. DeCommissieIntegraalWaterbeheer(CIW)heeft
eveneenseenverkenninguitgevoerd naarde
puntenwaaroptechnische,financiëleen
milieukundige winsttehalenvaltindewaterketel. DeCIWnoemtalsvier belangrijkste
aandachtsvelden(zieookafbeelding3):
• andersomgaanmetneerslag,
• grondwateroverlast instedelijkegebieden,
• optimalisatieinde afvalwaterketen,
• zuiveringenhergebruik van afvalwater.
Dezeaandachtsveldensluiten aanopeerdergenoemdeonderzoeksprogramma'svan
WLenKiwa.Alsdederdeinvalshoekgaanwe
peraandachtsveld hetbenodigdeenbeschikbaremodelinstrument bespreken.
Andeisomgaanmet neerslag
Hetafkoppelen vanverhardoppervlakvan
derioleringwordt steedsvakertoegepast.
Alvorenstotafkoppelen overtegaan,moet
menzichtweevragenstellen:Watleverthet
op?en:Ishettechnischhaalbaar? Omdevraag
tekunnen beantwoorden wathet afkoppelen
vanverhardoppervlakoplevert,iseenwaterbalanseeninzichtelijk instrument.Met
behulpvaneenwaterbalansvanhet stedelijk
gebiedkandeafvoer vandeneerslagopeen
hoogaggregatieniveau beoordeeldworden.
Welkdeelwordtviarioleringafgevoerd,welk
deelwordtophetoppervlaktewatergeloosd,
welkdeelinfiltreert indebodem?Vervolgens:
hoeveelkosthetafkoppelen vanhetverharde
oppervlakenwelkeverschuivinglevertditop
indewaterbalans?Ditallesomdevraagte
beantwoorden,ofhetafkoppelen daadwerkelijkbijdraagt aandeverminderingvande influentstroom naarderioolwaterzuiveringsinstallatie,deaanvullingvanhetgrondwateren
deverversingvanhetoppervlaktewater.De
vraag,ofhetafkoppelen technischhaalbaaris,
kanhetbestemeteengedetailleerd rekenmodelvanderiolering,oppervlaktewatereneventueelgrondwater beoordeeldworden.
Grondwateroverlast instedelijkegebieden
Grondwateroverlast instedelijkegebieden
ontstaatvaakalsgevolgvaneenveranderingin
denabijeomgevingvandegetroffen woonwijk,
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Aandachtsveldenindewaterkeren.Bron:CIW'Impulsenvoorwater'.

dieineersteinstantiealseenvetbeteringwerd
beschouwd.Hetvervangenvan lekkerioolbuizen,hetstopzettenvaneengrondwaterontrekkingofhetflexibiliserenvanhetpeilbeheervan
hetoppervlaktewaterzijn hiervoorbeelden
van.Oorzakenvanmeernatuurlijke aardzijn
eenaantalachtereenvolgendejarenmetveel
neerslagendegeleidelijke bodemdalingin
West-Nederland.Eengoedeprobleemanalyse
brengtdeoorzaakvandegrondwateroverlast
meestalsnelaanhetlicht,maarkant-en-klare
oplossingenzijnervaakniet.
Daarnaastwordtookveelgrondwaterop
derioleringgeloosd,datwordtonttrokkenin
ondergrondseruimtes,zoalskeldersenparkeergarages.Insommigegebiedenmaakt
grondwatereenaanzienlijk deeluitvandeinfluentstroom.Dezegrondwatetlozingen zoudenopdezelfde wijzevanderioleringafgekoppeldmoetenworden,alsnuvoorverharde
oppervlakken inzwangis.
Hetmodelleren vangrondwater instedelijkegebiedenislastigvanwegedegroteheterogeniteitvandebodemenderelatiefkleine
ruimtelijke schaalwaaropdeproblemenzich
voordoen.WLbestudeertmomenteeldemogelijkheid omeengrondwatermodelaanhetrioleringsmodelSobek-Urbantekoppelen.Hiermeekandeinfiltratie vangrondwaterin
rioolbuizengesimuleerdworden.
Optimalisatie indea/vahvaterketen
Deafvalwaterketen bestaatuitdriecomponenten:riolering,zuiveringsinstallatieen
ontvangend oppervlaktewater,dieelkgekenmerktwordendoorbergendvolume,transportcapaciteitenzuiveringscapaciteit.Afval-

wateroptimalisatiestudics(ookwelafgekort
totOAS) tichtenzichophetzoefficiënt mogelijkbenutten vandebeschikbare infrasttuctuur,zodatdetotale maatschappelijke
kostenvaninvesteringen indeafvalwatetketengeminimaliseerd worden.Eentweede
doelstellingvaneenOASisdevermindering
vandevuiluitworp uithetrioolstelselophet
oppervlaktewatersysteem. Optimalisatietechniekenkunnentoegepastwordeninelke
levensfasevaneenstedelijk watersysteem
(afbeelding 2).Deonderliggendemodelschematisatiekanvariërenvaneeneenvoudige
balanstotenmeteenintegraalmodelvanalle
rioolbuizen,persleidingen,pompen,bassins
enwaterlopen.Deoptimalisatietechnieken
zijngelijk,maarderekentijd kanforsoplopen.
Daaromiseenverstandigekeuzevandoorte
rekenenscenario'scruciaal.
Ditjaar werktWLaandeoptimalisatievan
desturingvandegemalentijdens droogweerafvoer vooreenbestaande afvalwaterketcn,
waardoorhetrendementvandezuiveringverbeterteninvesteringen lageruitkunnenvallen.Optimaal betekentinditgeval:eenzo
gelijkmatigmogelijkeaanvoeropderwzi.De
optimalisatievandesturingbestaatineerste
instantieuiteeneenvoudigewaterbalansom
tebepaleninhoeverreeengelijkmatigeaanvoergerealiseerdkanworden.Vervolgens
wordtCOMPaSsingezetomdesturingvande
rioolgemalenteoptimaliseren,gegeventypischeDWA-aanvoerpatronen enbergingenvan
derioolstelsels.
Zuivering en hergebruik
Alswatereenschaarsgoedis,danishet
'sluiten'vandewaterketendoormiddelvan
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zuiveringenhergebruikvanwatereenmogelijkheid. Opbeperkteschaalwordtditaltoegepastopindustrieterreinen. Watdoorhetene
bedrijfalsafvalwater wordtgeloosd,kanvoor
eenvolgend bedrijfnogbestalsproceswater
wordentoegepast.Ditwordtookweleen
'watercascade'genoemd.Deleveringszekerheideneengegarandeerde kwaliteitvanhet
waterzijnvangrootbelangvoordebedrijven
dielaterindewatercascadczitten.
Metmodernetechnologieishet mogelijk
omheteffluent vanrioolwaterzuiveringsinstallatiesdusdanigtezuiveren,dataanhet
MTRvooroppervlaktewater wordtvoldaan.De
bijdragevanschooneffluent aan peilhandhaving,verziltingsbestrijding endeverbetering
vandewaterkwaliteitkanmetsimulatiemodellenvooroppervlaktewaterstroming en
waterkwaliteit beoordeeldworden.Eenkoppelingvaneenmodelvoorderioolwaterzuiveringsinstallatie aaneenmodelvoorhetoppervlaktewaterligtalleenvoordehandalsook
hetrioolstelselinditintegralemodelwordt
opgenomenenersprakeisvaneenbestaand
systeem,datgeoptimaliseerd moetworden.
Meteenintegraalmodelvoordeafvalwaterketenkaneenafweging gemaaktworden tussen
derouteswaarlangsdeneerslaginhetoppervlaktewater terecht komt:alsoverstortwater,
alsafstromend watervanafverhardoppervlak,
ofals effluent.
Adviezen
Inditartikelhebbenwevanuitdrieverschillendeinvalshoekengefilosofeerd overde
vraag,metwelktypemodelinstrumentde
onderzoeksvrageninhetstedelijk waterbeheer
hetbestegeanalyseerdkunnenworden.Een
eensluidendeconclusieontbreekt.Welzijnwe

alschrijvend toteenaantaladviezengekomen,
diewehierondernogmaalsopsommen:
• Bakenallereerstdeonderzoekvraagduidelijkafwatisdetijd- enruimteschaalvan
destromenenprocessenwaarinwegeïnteresseerdzijn?Hoeveelvrijheid hebbenwe
omdewaterketen andersinterichten?
• Alsdetijdschaal vandedrijvende kracht
achterdeprocessensterkverschilt,dan
verdienthetaanbevelingomdeprocessen
metdekleinstetijdschaal teaggregeren.
Dejarenlangeopbouwvaneenverontreinigdewaterbodem alsgevolgvanriooloverstorten,hoeft nietmeteen tijdschaal
vanminuten doorgerekend teworden.
• Samenhangenterugkoppeling tussen
deelsystemeniseenvoorwaardeom
modellentekoppelen.Alsgeenterugkoppelingplaatsvindt tussendeverschillende
componenten,danishetnietstriktnoodzakelijkomdemodellentekoppelen.
Zolanghetoppervlaktewater nietterugstroomtinderiolering,kunnen riolering
enoppervlaktewater afzonderlijk doorgerekendworden.
• Naarmatehetontwerpproces vaneen
woonwijk vordert,neemthetaantal vrijheidsgradenafenneemthetaantalrandvoorwaarden waaraanvoldoen moet
wordentoe.Hierdoorzalookhetdetailniveauvandemodelleringtoenemen.Het
hoogstedetailniveauwordtbereiktinoptimalisatiestudies vanbestaande afvalwaterketens.Eenintegraalmodelvoorriolering,
afvalwaterketen enoppervlaktewateris
daneennuttighulpmiddel.Vooreenverkenningvandestedelijkewaterstromenop
hoofdlijnen iseenintegraalmodelmeer
ballastdanhulp,eenwaterbalanszaldan

•

genoegnauwkeurigheid bieden.
DeCommissieIntegraalWaterbeheer
maaktineenverkennendestudieeen
onderscheid invieraandachtsvelden binnendewaterketen,metalstitels:'Anders
omgaanmetneerslag','Grondwateroverlastindestad','Optimalisatievandeafvalwaterketen'en'Zuiveringen hergebruik'.
Bijnaderebeschouwingvandezeaandachtsveldenblijkt datelkaspectomeen
eigenmodelbenaderingvraagt.Het heeft
weinigzinomallewaterketenvragen met
éénenhetzelfde waterketeninstrument te
willenbeantwoorden.Uiteindelijk blijft
elkemodelstudie maatwerk.
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron inéén hand!
Wi|, de specialisten ran Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem watervoorziening en waterwininstallatie
ran u op ons, en houden deze voor u in de hand
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