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dimensionering van open water, rioolstelsel en
zuivering, het reguleren van het neerslagafvoerproces en het oplossen van waterkwaliteitsproblemen, werden in het verleden veelal
sectoraal opgepakt. Voorelk onderdeel in de
waterketen bestaan alsgevolgdaarvan afzonderlijke modellen. Door te kiezen voor een
integrale benadering van dewaterketen ontstaat meer inzicht indesamenhang tussen de
verschillende vraagstukken, waardoor gezocht
kan worden naar oplossingen met de laagste
maatschappelijke kosten en het hoogste
milieurendement. Met deontwikkeling van
een integraal modelinstrumentarium voor de
waterketen wordt hier op ingespeeld.
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lu 2000 begon WLI Delft Hydraulics, deelsinsamenwerking metKiwa, eenonderzoek naar detechnische en milieukundige vraagstukken mdewaterketeni). l/ong jaarzijn indit kader drie projecten
uitgevoerd: een inventarisatie van de kennisbehoe/tevan deactoren nidewaterketen, een literatuurstudie naarde invloed van klimaatverandering op het bcliecrvan drinkwatervoorraderuj eneen
modelstudie naarde koppeling van modellen voordedeelsystemen indewaterketen. Overliet laatste
projectgaat dit artikel.
Het modelonderzoek naar koppelingen in
dewaterketen vormt het startsein voor het
maken van een integraal model voor de waterketen,dat zoweldedrinkwater- als afvalwaterketen omvat. Een model van dezeomvang is
relatiefnieuw en deopzet ervan vormt een uitdaging opzich.Tijdens deuitwerking van de
koppelingen en decasestudy zijn veel nieuwe
onderzoeksvragen naar bovengekomen en is
inspiratie opgedaan voor nieuwe ontwikkelingen. Bestaande modelkoppelingen zijn geïnventariseerd en zoveel mogelijk benut. Voorde
ontbrekende modelkoppelingen iseen functioneelontwerp opgesteld. Het instrumentarium
isgebruikt vooreen casestudy naar de waterketen en het watersysteem in een voorbeeldwijk. Intussen isde modelontwikkeling zover
gevorderd dat wcelkedruppel water en elke
gram stofkunnen volgen door dehele waterketcn.

water onttrokken voorde drinkwatervoorziening.Onder rustige weersomstandigheden
wordt afvalwater alseffluent geloosd door een
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij hevige
neerslagtreden tevens overstortingen uit het
rioolstelsel op,waardoor een mengsel van
afvalwater en neerslagafvoer op het oppervlaktewater wordtgeloosd.Afbeelding i geeft
schematisch dewaterketen weer.
Devraagstukken in dewaterketen, zoals de

A/b.

Deontwikkeling van integrale modellen
voordewaterketen kan op meerdere niveaus
ingestoken worden:
• water- en stofbalansen voorelk onderdeel
van de waterketen opstellens),
• bestaande modelsystemen aan elkaar koppelen,
• geïntegreerde modelsystcmcn ontwikkelen, met één modelschematisatieen één
rekenhart voor allehydrologische en
waterkwaliteitsproccsscn in de waterketen,
•

andere modeltechnieken toepassen, bijvoorbeeld Constraint LogicProgramming'') en kunstmatige neurale netwerken.

In het onderzoek ishet tweede niveau
nader uitgewerkt: het koppelen van bestaande
modelsystemen. Demodelkoppelingen die
nog niet bestaan,zijn in een functioneel ontwerp nader uitgewerkt. Indit artikel zal op
twee koppelingen nader ingegaan worden:de

Schematischoverzichtvaniewaterketen.
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Modellen voor de waterketen
In veelstedelijke watersystemen vervult de
waterketen (hetgeheel van leidingen, pompen
enzuiveringsinstallaties dat door de mens is
aangelegd voor debereiding en aanvoer van
drinkwater en de afvoer en zuivering van afvalwater)ook een belangrijke rolin deafvoer van
neerslag.Destedelijke waterketen maakt op
tweepunten contact met het natuurlijke
watersysteem:aan het begin van de drinkwaterketen en aan het einde van de afvalwaterketen.Aan het begin van de waterketen wordt
water aan het grondwater en het oppervlakte-
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koppeling tussen dedrinkwater- en afvalwaterketen en het stofttansport in de afvalwaterketen.

afkomstig uit de huishoudens naar deriolering wordt in het algemeen gewerkt met een
standaardtabel met gemiddelde uurwaarden.

Koppeling drinkwater- en afvalwaterketen

Dedrinkwatet- en deafvalwaterketen zijn
modelmatig aan elkaargekoppeld door het
drinkwatervoorspellingsmodel aan te laten
sluiten opde tabel voor de instroom van de riolering.Hiermee wordt de toestroom vanDWA
in een veelgrotere mate vandetail aan het rioleringsmodel opgelegd,dan tot op heden
gebeurde.

Dedrinkwater- en de afvalwaterketen
gaan in elkaarover in het huishouden, waar
drinkwatet wordt verbruikt en vervolgens als
afvalwater in de riolering terechtkomt. Voor
het modelleren van waterstroming en -kwaliteit in oppervlaktewater en riolering heeft
WLI Delft Hydraulics het softwarepakket
Sobek-urban ontwikkeld.
Dedrinkwatervraag vande huishoudens
gedurende dedag,deweeken hetjaar volgt uit
eendrinkwatervoorspellingsmodel. Zo'n
model wordt specifiek voor het voorzieningsgebied van één waterleidingsmaatschappij
gemaakt. Ineen paralleltraject van het onderzoekisdaarom een generiek drinkwatervoorspellingsmodel ontwikkeld (ziekader).Dit
model sluit aan bij het onderzoek van AchttienribbeïM naar het drinkwaterverbruik in
huishoudens.Voorde instroom van afvalwater

Stoftransport in de afvalwaterketen
Vuiltransport in rioleringen iseen relatief
nieuw onderzoeksgebied inNederland. Sinds
korte tijd is het simuleren van stoftransport in
rioleringen geoperationaliseerd in Sobekurban. Hiermee kunnen sinds kort tracer- en
fractieberekeningen gemaakt worden. Het is
ook mogelijk om waterkwaliteitsprocessen in
rioolstelsels uit te rekenen. Hiervoor isdeDelwaq-bibliotheekmet waterkwaliteitsprocessen
beschikbaar. Deprocessenbibliotheek is echter
nog niet uitgebreid met waterkwaliteitsprocesscndiespecifiek zijn voor rioolstelsels. Het

Generiek drinkwatervoorspellingsmodel
Drinkwatervoorspellingsmodellen zijn in het algemeen alleengeldigvooreen drinkwatervoorzieningsgebied. Eengeneriekdrinkwatervoorspellingsmodel bleekniet voor handen te zijn.
Daarom isdoor WLI Delft Hydraulics een voorspellingsmodel voordedrinkwatervraag ontwikkeld.Dit model voorspelt dedrinkwatervraag gedurende een heeljaar alsfunctie van de
dagin deweek(werkdagofweekenddag),deweekin hetjaar (vanwegevakanties) en de meteorologischecondities (vanwegehet sproeien vande tuin).Voorhetgenereren vandeze reeksis
gebruik gemaakt van dedrinkwatervraaggedurende dedag,afkomstig vanwaterbedrijf Europoort en vanhet verloopvan dagtot dag.

voorspellen van devuiluitworp uit rioolstelsels
isdaarom voorlopig nogeen brug tever. Dit
komt ook doordat overdeexacte samenstelling
van de instroom van neerslagafvoer van de
straten en het afvalwater van de huishoudens
relatiefweinig informatie voothanden is.Ook
met het schematiseren van rioolwaterzuiveringsinstallaties isnog weinig ervaringopgedaan met Sobek-urban.

Case study
Het integrale modelmsttument omspant
de helewaterketen. Hiermee kan het transport
van water en stoffen gesimuleerd worden in de
waterketen én het oppervlaktewater. Het integrale modelinstrument voor dewaterketen is
toegepast vooreen fictieve woonwijk, met een
gesloten waterkringloop (ziekader).Destudie
isbedoeld om het modelinstrument te testen,
onderzoeksvragen tebeantwoorden én nieuwe
onderzoeksvragen op te roepen.
Aan het waterketenmodelzijn onderzoeksvragen voorgelegd,zoals wat het benodigd percentage open water in de woonwijk is,oflokaal
in de waterbehoefre voordrinkwatet voorzien
kan worden en in hoeverre verontreinigende
stoffen indewaterketen en het watersysteem
accumuleren.
Dezevragen zijn met de modelschematisatievoor de woonwijk onderzocht. Hiertoe zijn
simulaties gemaakt van de hydrodynamica en
her stoftransport in dewaterketen en het
oppervlaktewatersysteem van een representatievenieuwbouwwijk. Hierna wordt detoepassingvan het model beschreven aan de hand
van deonderzoeksresultaten voorde waterkwantiteit en het stoftransporr.

Water genoeg
Ajb.z:

Resultatenvanhetdrinkwatervoorspellingsmodel. Linksbovenhetdagelijksverloop,rechtsbovenhet
verloopvandagtotdaggedurendeeenweekenonder hetberekeningsresultaatvanuurtotuurgedurcnde
een week.

Dewoonwijk van decasestudy was zodanig ingericht dat voldoende water opgevangen
kon worden om in deeigen (drink)waterbehoefte te kunnen voorzien, indien enige peilfluctuatie in het open water werd toegestaan.
In het benodigde ateaalopen water en het percentage van het verharde oppervlak dat losgekoppeld moet zijn, iseen optimum te vinden.

Stoftransport
Bijde bereiding van drinkwater zijn de
kwaliteit en de leveringszekerheid essentieel.
In een watersysteem waar lokaal drinkwarer
wordt gewonnen uit het oppervlaktewater,
moet het oppervlaktewater aan hogeeisen voldoen.Deaccumulatie vanschadelijke stoffen is
uit den boze.In een stedelijke omgeving
komen veelverontreinigde stoffen vrij, die op
enigmomenr in de waterketen en het watersysteem terecht kunnen komen. In een situatie
met eengemengd rioolstelsel worden deveronrreinigingen afgevangen via het riool en
naar derioolwaterzuiveringsinstallatie afge24 H 2 0 t 20-2002
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voerd.Vandezeverontreinigingen zaleendeel
inheteffluent achterblijven. Eendeelzalook
doormiddelvanoverstortingen uithetrioolstelselinhetoppervlaktewater terechtkomen.
Bijeenverbeterdgescheiden rioolstelselwordt
alleendeneerslagafvoer vanafdaken enwegen
naarhetoppervlaktewaterafgevoerd,de'first
flush'komtinhetrioolstelselterecht.

eenonderbelichtonderwerpbinnendewaterketen.Hetkomtvaakvoordatderioleringlek
is,waardoorgrondwater hetrioolstelselbinnenstroomt.Eenklassiekvoorbeeldisdesituatievandewatouderewoonwijk waargrond-

wateroverlastontstaatnadatderioleringis
vernieuwd.Hetgrondwaterpeil stijgt doordat
derioleringzijndrainerendewerking heeft
verloren.Daarnaastzijn inveelondergrondse
ruimtes,zoalskelders,tunnelsenondergrond-

Woonwijk met een gesloten waterkringloop
Terillustratievanhetstoftransport ineen
minofmeergeslotenwaterketenzijnmethet
integralemodelinstrument herkomst-en
tracerberekeningengemaakt.Meteenherkomstberekening(ookwelfractiesom
genoemd)kanhetwatervanafdebrongevolgd
wordenbijdewegdiehetkiestdoordewaterketenenhetwatersysteem.Aandehandvande
fractieverdeling kanopelkpuntinhetwatersysteemdeherkomstvanhetwaterherleid
worden.Inafbeelding4wordenderesultaten
vaneenfractieberekening vooreenperiodevan
tweejaargepresenteerd.Ditresultaatisverkregenvoorhetopenwater.Inhetonderzoekiseen
onderscheidgemaaktinverschillendewaterstromenopbasisvandeherkomstvanhet
water.Hetstedelijkwatersysteemwordtgevoed
methuishoudelijk afvalwater, neerslagophet
openwater,inlaatwateruitdeomliggendeboezemenneerslagafvoer vanafverhardoppervlak.
Aanhetbeginvandesimulatiezijnhetrioolstelselendeopenwaterlopengevuldmet'initieelwater'.Dezesimulatielaatziendathet
ruimanderhalfjaar duurt,voordatalhetinitiëlewateruithetwatersysteem isverdwenen.
Andersgezegd:hetduurtmeerdananderhalf
jaarvoordathetsysteemvolledigisververst.
Defractie 'inlaatwater',waterdatuitde
boezemafkomstig is,ligtinordevanvijfprocent.Ditbevestigthetbeelddatdewoonwijk
vrijwelzelfvoorzienend kanzijn metwater.De
fractie DWAisaanzienlijk, totweleenkwart
vanhetwaterdatindecentraleplaswordt
aangetroffen, isooitdoordehuishoudensop
derioleringgeloosd.Defracties RWAenneerslagvariërentussende75en90procent.

Eengeslotenwaterkringloopsteltbijzondere eisenaandewaterhuishoudingineen woonwijk.
Inditvoorbeeldwordthetdrinkwatergewonnenuithetoppervlaktewater.Het afvalwater
wordtingezameldmeteenverbeterdgescheidenrioolstelsel(1).Dedroogweerafvoer vande
huishoudens isalsfunctie vandetijdberekendmetbehulpvaneengeneriekdrinkwatervoorspellingsmodel(zieeerstekadervoorinditartikel).Deneerslagvandakenenwegenwordtin
eersteinstantieafgevoerd naarderioolwaterzuiveringsinstallatie. Bijhevigeneerslagwordtde
neerslagafgevoerd naarhetoppervlaktewater (2). Hetmengselvanafvalwater endefirstflush
vandeneerslagafvoer wordenineenrioolzuiveringsinstallatie gezuiverd.Heteffluent wordt
viaeenhelofytenfilter naarhetoppervlaktewatergeleid(3).Defictievewijkisonderdeelvan
eenpolder-boezemstelsel inwest-Nederland.Alshetoppervlaktewaterpeil teverdaalt,kande
woonwijk terugvallenopdewateraanvoerdoorhetboezemstelsel.
Hetstedelijkopenwatervormteenkringloop,waarindoormiddelvaneengemaaleenconstantekleinestroomsnelheid wordtgewaarborgd tenbehoevevandewaterkwaliteit.Deze
stedelijke kringloopisviaeentweetalkunstwerken verbondenmetdelandelijke waterkringloop,metdaarincentraaleenwaterbekken,vanwaarruwwaterwordtonttrokkenvoorde
drinkwatervoorziening.Tentijdevanslechtestedelijkewaterkwaliteit kunnendekunstwerkenwordendichtgezet,omzotevoorkomendatdeinnamevanruwwatermoerworden
gestaakt.
Hetrioleringsstelselenhetstedelijk enlandelijk openwaterzijngemodelleerdmetbehulpvan
Sobek-urban.Hierbij isgebruikgemaaktvandemodulesvoordeneerslagafvoer, dewaterbewegingendewaterkwaliteit.Bijhetontwerpisgebruikgemaaktvanrepresentatievewaardenvoorbelangrijkeparametersalshetpercentageverhardenonverhardoppervlakenhet
percentagevanhetverhardeoppervlakdarisaangekoppeldaanderiolering.Deruimtelijke
ordeningvanhetgebiedisgeheelontsprotenaandeverbeeldingvandemodelleur.
Zowelhetopen-alshetgeslotenleidingstelselzijngeoptimaliseerdomtevoldoenaandeverschillendekwantiteitsdoelstellingen, zoalsgeenwateropstraatenbeperktepeilfluctuatie inhet
openwater.Hierbijzijnmodelsimulatiesgemaaktvoorverschillende neerslaggebeurtenissen.
Naastsimulatiesmetdeontwerpbuien volgensdeLeidraadRiolering8)zijntevenssommen
gedraaidvooreenhydrologischdroogjaar(1989)eneenhydrologischgemiddeldjaar(1993).

Schemarisatievandewaterketenenhetwatersysteemvandewoonwijkvandecasestudy.

Verder onderzoek
Hetmakenvaneenintegraal modelinstrumentvoordewaterketen waseenuitdagingop
zich.Hetheeft volopaanknopingspunten voor
verderonderzoekopgeleverd.Daarbij hebben
wewelgeconstateerd datdecasestudyinzijn
huidigevormveelvrijheidsgraden openlaat.
Deaanknopingspunten voorverderonderzoek
betreffen hetgrondwater instedelijkegebieden,emissiesenhetinvullenvandelacunesin
hetmodelinstrumentarium voorderioolwaterzuiveringsinstallatie en waterkwaliteit
inrioolstelsels.
Grondwater
Hetgrondwater instedelijkegebiedenis
H2o
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Initieel
DWA
Neerslag
SRWA
I Inlaatwater

lingvan eendistriburiemodel voor drinkwatet
aan het rioolmodel.Andere modelkoppelingen
verdienen meer aandacht, bijvoorbeeld de
interactie tussen rioleringen grondwatet.
Het maken van het modelinsttument en
het uitwerken vandecasestudy heeft in feite
meer vragenopgeroepen dan dat zij beantwoord heeft. Dekomendejaten wordt verder
gewerkt aan het complementeren van het
modelinstrument en het uitvoeren van onderzoeknaar concrete waterketenvraagstukken.
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separkeergarages,pompen geplaatst diecontinu grondwater lozenopderiolering.Zo
beschouwd kangrondwater een substantiële
belasting vande rioolwaterzuiveringsinstallatiebetekenen. Een reductievan de influentstroom naareen rioolwaterzuiveringsinstallatieen deovetstortingen uit het rioolstelsel
kunnen weleenseffectiever bereikt worden
doorgrondwaterlozingen afte koppelen dan
verhard oppervlak.
Ten behoevevande modellering is inmiddels een koppeling tussen open water (Sobek
Channel Flow)engrondwater (ModFlow)gerealiseerd,een koppeling tussen riolering(Sobek
urban) engrondwater nogniet. Een definitiestudie staat op het programma voor het warerketenonderzoek dit najaar.

Emissies in stedelijk gebied
Overdeemissies in stedelijk gebied isrelatiefweinigbekend.Denoodzaakom er meer
over teweten tekomen wordt welsteedsgroter.Enerzijds wordt steedsvaker verhard
oppervlak afgekoppeld van,ofniet aangekoppeld aan,het rioolstelsel.Deneerslag wordt
gescheiden van het afvalwater afgevoerd naar
het oppervlaktewatet ofgeïnfiltreerd in de
bodem.
Een tweedeontwikkelinggaat opde middellange tetmijn spelen.Sedimenttransport en
waterkwaliteitsprocessen in rioolstelsels kunnen in detoekomst met steeds meer nauwkeurigheid bepaald worden.Deonzekerheden in
de modellering van devuiluitworp uit het
rioolstelsel en de influentkwaliteit van zuiveringsinstallaties verschuift richting de
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instroom van het rioolendaarmee naar de
emissies in het stedelijk gebied.
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Onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse en optimalisatie
Bij het ontwerp van dewarerkeren in een
nieuwe woonwijk besraan nogveel vrijheidsgraden.Afhankelijk van herstadium van het
onrwerp zijn ermeer keuzen die nog open
staan:depercentages open water en afgekoppeld verhard oppervlak bijvoorbeeld. Om
beslissingen in het ontwerp teonderbouwen is
kennis overderobuusrheid van de waterketen
en het stedelijk watersysteem noodzakelijk.
Voorhet maken van een gevoeligheidsanalyse
verdient het aanbeveling om de parameteranalyse-technieken verder te ontwikkelen.
Voorhet afwegen van keuzen isde zogeheten
Consttaint LogicProgramming-techniek in
ontwikkeling. WLexploreert een nieuwe programmeerparadigma (Consrrainr LogicProgramming), waarmee het mogelijk isconsistente scenatio's tegenereren dievoldoen aan
alleopgegeven eisen voldoen.Een eersre
beschrijving van de toepassing hiervan in
dtinkwaternetwerken ineen artikelvoor H 2 0
isin voorbereiding en verschijnt dit najaar.

Conclusies
Het maken van een integraal waterketenmodel en het uitwerken vaneen casestudy is
succesvolverlopen.Op een aantal punten
bestaan noglacunes in het modelinstrumentarium, vooralindebeschrijving van stofrransport en waterkwaliteitsprocessen in de
afvalwarerketen. Ookzijn enkele modelkoppelingen weinigzinvolgebleken,zoals dekoppe-

model voor de warerketen. Verschijnt in H 2 0 nr. 21van 25
oktober 2002.
7)

Stichting RIONED {1999}. Leidraad Riolering, deelC
(operationeel beheer), module c2ioo.

