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aan de hand van gebeurrenisberekeningen.
Tien neerslaggebeurtenissen zijn gedefinieerd
met eigenschappen,gerelateetd aan zesverschillende herhalingstijden.

Testjaarneersla^reeksDeBilt
IR. H . VAN LUIJTELAAR, TAUW BV
IR. J. VAN KEMPEN, WATERSCHAP VELUWE

De beoordeling van herfunctioneren van rioolstelsels met modelberekeningen isbeschreven inde
Leidraad Riolering, module C2100, 'Rioleringsberekeningen, hydraulischjuncrioneren'. Hetjuuctioneren dient inprincipe rewordengecontroleerd op basisvan eensimulatie met een meerjarige neerslagreeksvanDeBilt 1955-1.97.9.Omdat reeksberekeningen nog relatieftijdrovend zijn, zijn inde
Leidraad eenaantal vereenvoudigingen aangegeven. Voordetoetsing van dehydraulische a/voercapaciteit kanwordengerekend met neerslaggebeurtenissen envoordevuiluitworpberekeningen met
ecu aangepast rioleringsmode!ojeen kortere reeks(periode 1955-151(54).Voorcomplex functionerende
systemen kunnen deze vereenvoudigingen leiden toreen mindereenduidig resultaat. Ju het kadervan
optimalisatie van het afvalwatersysteem van derwzi Harderwijk isdaarom eenzogenaamd testjaar
ontwikkeld.
Dit testjaar biedt de mogelijkheid om
varianten m een groot en complex functionerend systeem sneller te testen ten aanzien van
dehydraulische afvoercapaciteit, 'watet op
sttaat' enpiekemissies.Het doelvandit testjaar isom in de analysefase van een systeem
een bteed inzicht tevetschaffen in het functioneren vaneen systeem dootgebruik te maken
van eenzo kort mogelijke neetslagreeks.
Het testjaar isontwikkeld als onderdeel
vande studie naarde optimalisatie van het
afvalwatersysteem van Harderwijk en omstreken1).Het testjaar isontwikkeld door Tauw
onder het toeziend oog vanArcadis,BKH,DHV
enSnaterseCivieleTechniek &Management.
Indestudie weiken degemeenten Putten,
Etmeloen Hatderwijk samen met Waterschap
Veluwe,Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland aan een integrale benadering van het
afvalwatersysteem dat globaal bestaat uit de
tioolstelsels van dezegemeenten en de rwzi in
Harderwijk. Doelstelling van het project is
door een integtale benadeting de emissie-eisen
te halen tegen lagere maatschappelijke kosten.
Deinrichting en uitwerking van de scenario's vindt plaats doot modellering op strengniveau. Uit de rioleringsmodellen van dedrie
gemeenten iséén samengevoegd strengenmodelopgesteld. Emissieberekeningen vinden
plaats met een afgeslankte versievan dit model
endeneetslagreeks DeBilt 1955-1964.Het testjaar isgebruikt voorde toetsing van'water op
straat' in combinatie met het volledige model,
met name om descenario's met sturing te
toetsen aande tandvoorwaarde'geen toename

van water opstraat' en inzicht te ktijgen in het
gebtuik van debovenstroomsgelegen retentiebassins.

Leidraad Riolering
DeLeidraadRioleringgeeft aan dat het
functioneren van een rioolstelsel in principe
dient tewotden beoordeeld op basis van een
simulatie met een meerjarige neerslagreeks.
Hiervoor wordt gebtuik gemaakt van de
15-minuten reeks vanhet KNMIin DeBilt
voor deperiode 1955-1979.Daarnaast geeft de
leidraad een methode aan waarbij het functioneren van het rioolstelsel wordt beschouwd

Deneetslaggebeurtenissen worden vooral
gebruikt voot de beoordeling van het functioneren van een rioolstelsel ten aanzien van
water opsttaat (natte voeten).Dereeksberekening isvooralbedoeld voordebepalingvan de
vuiluitwotp uit het systeem.Indien nodig kan
nogwotden volstaan met een ingekorte neetslagreeks (DeBilt 1955-1964)ofmet een aangepast (beperkt) tioleringsmodel.De werking
van het aangepast model dient te worden
gecontroleerd aande hand van een voorgeschreven conttoleprocedure. Het heeft de voorkeur tetekenen met een volledigmodelen een
ingekorte reeks.
Aandetoepassingvande neerslaggebeurtenissen kleven bepetkingen. Effecten van
langdutige neetslagbelastingen en ondetlinge
afhankelijkheid vangebeurtenissen (opeenvolging van buien)zijn niet eenduidig mee te
nemen in de beoordeling van het functioneren
vaneen systeem.Ookkunnen misvetstanden
optreden bij toepassing vande necrslaggebeuttenissen. Dezezijn specifiek ontwikkeld
voorde beoordeling van water opsttaat, waarbij vooral kortdurende -grotere neerslagintensiteiten een rolspelen.Indepraktijk wotden
de neetslaggebeuttenissen vaak ten onrechte
gebruikt voot het controleren/dimensioneren
van bergingsvoorzieningen.
Voorgrotere complexesystemen iseen
analyse met neetslaggebeuttenissen vaak
onvoldoende om een volledigbeeld te ktijgen
van het functioneren vaneen dergelijk systeem.Voorsystemen met eigenschappen zoals
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relatiefveelvertraging in transportriolen,
besturing van hydraulische componenten
(pompen en overstortdrempels), specifiek
variërendedroogweerbelastingen is behoefte
aan een meer samenhangende controle van
het hydraulisch functioneren. Om tegemoet te
komen aan het bezwaar van lange rekentijden
isdaarom een testreeks ontwikkeld. Deze heeft
een duur van éénjaar en issamengesteld uit
twaalfrepresentatieve maanden uit de neerslagreeks DeBilt 1955-1979.

Uitgangspunten
Het testjaar isopgezet alseen extteem nat
jaar. Het doelvandezeneerslagreeks is het
controleren vanhet functioneren van een
rioolstelsel voor analysedoeleinden. Deresultaten van het testjaar kunnen niet als gemiddeldewotden beschouwd voor de periode19551979Detestteeks dient een aantal gebeurtenissen tebevatten met relevante herhalingsrijden
ten aanzien van het optreden van water op
sttaat en de werking van overstotten. Voorde
controlevandeafvoercapaciteit van systemen
dient te wotden gedacht aan gebeurtenissen
met extreme neerslagintensiteiten. Bijde controle van de bergingscapaciteit gaat het om
perioden met vaakminder extreme intensiteiten maat overeen langereduur gemeten met
extteem grote neetslaghoeveelheden.
Specifieke aandacht dient te worden
besteed aan devootgeschiedenis van maatgevende gebeurtenissen.

Deextreme neerslaghoeveelhedcn in de
testteeks worden zogoed mogelijk afgestemd opde extreme neetslaghoeveelheden met herhalingstijden van T=10,5, 2,1
jaar indereeks van 25jaar;
Voorhet bepalen van het effect van de testreeksop het functioneren van een rioolstelselwotdt uitgegaan vandrie testsystemen:een verbeterd gescheiden rioolstelsel,
eengemengd rioolstelselzonder randvoorziening eneengemengd rioolstelsel met
extteem veel beiging;
Het bepalen van het effect van de testreeks

Voorhet samenstellen van het testjaar zijn
devolgende uitgangspunten gehanteerd:
• Het testjaar wordt samengesteld uit een
representatieve combinatie van twaalf
maanden uit de 15minuten neetslagreeks
van DeBilt,periode 1955-1979;

Tabel1:

Kenmerkenncersli

jaar

maand

neerslagsom
(mm)
76.9

neerslagduur
(uur)
135.0

max. som
per 15 min.
(mm)

max. som
per 60 min.
(mm)

max. som
per dag
(mm)

01

59
57
59
73

02

5-1

23-5

0.3

1.0

3.0

03
04

59-3
77.6

71-3

1.6

4.0

14.6

56.3

5-4

10.5

20.1

110.0

65.0

12.3

21.9

34-5

74

05
06

87.7

47-3

9-7

24.4

27.8

66

07

190.8

91.8

19.2

22.4

61.2

73
57

08

64.7

27.8

24.6

213.2

142.0

9-3
6.7

12.6

09

12.3

31.2

62

10

82.9

50.3

8.7

20.7

25.2

55
65
totaal

11

14.9

38.8

0.7

1.2

3-2

12

190.3

200.0

1-9

4.6

28.9

11734

949.1
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•

Deemissie opjaarbasis wordt vergeleken
mer dejaaremissies van testsystemen en
dientqua otdevangroottevergelijkbaar te
zijn met demeest extremejaarhoeveelheden, met de herhalingstijden vanT=1,2,5
en 10jaar. Eenvereenvoudigd inloopmodel
istoegepast om in deanalysehet effect van
neerslagverlies en vertraging in rekening
te brengen;

•

Vooreenoverstortingsgebeurtenis wordt
uitgegaan vandedefinitie volgens module
C2100'LeidraadRiolering, hydraulisch
functioneten'.

| testjaar.

60
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op het functioneten vandegenoemde testsystemen gebeurt opbasis van de maximaleneerslag(piek)intensiteiten gedurende
15en 60minuten ende totale neerslaghoeveelheid per dag en per maand.De 15en60
minuten tijdvakken komen oveteen met
klokkwartieten en -uren;

1

2.2

18.5

Ontwikkeling testjaar
Het testjaar isontwikkeld in twee stappen.
Deneerslaggegevens van de reeks 1955-1979
zijn geanalyseerd op devolgende kenmerken:
neerslagsom per maand, neerslagduur per
maand en maximale neerslaghoeveelheid per
15 minuten, per 60minuten en perdag.
Het testjaat isin eersteinstantie samengesteld op basis vangenoemde uitgangspunten.Gekozen isvooreen relatiefnatjaat met
een grote variatie in dekenmerkende neerslagomstandigheden per maand. Vervolgens zijn
deeffecten van het testjaar geanalyseetd met

PLATFORM

relatiefgroot aantal overstortingen alsgevolg
van opeenvolging van buien.

Eigenschappen testjaar

A/b. 2:

Degemiddelde neerslaghoeveelheid per
jaar inDeBilt over deperiode 1955-1979
bedraagt 800mm (testjaar 1173mm) en de
gemiddelde neerslagduur perjaar bedraagt 816
uur (testjaar 949uur).Het testjaar is ongeveer
dehelft natter dan gemiddeld. Detotale neerslagduur iscirca 15 procent langer dan gemiddeld.Dir berekentdat de50procent extra neerslagvalt in een relatiefkorte duur.

Verloopneerslaguwsommmvanhettestjaar.

250ZUU
HOU "

50u
maand

i

1

60

59

57

jan

feb

mrt

i Hh\

74

66

73

57

apr

mei

jun

juf

aug

sep

55

65

okt

nov

dec

77

5

59

78

110

88

191

65

213

83

15

190

106

94

110

108

128

198

191

184

213

175

130

190

min

21

5

25

17

16

15

10

13

3

20

15

12

Maandsommenvanhettestjaartenopzichte vandeextrememaximaenminimauitdereeksvan15jaar.

Tabel2:

ling van het testjaar bijgesteld. Gekozen isvoor
eengelijkmatige verdeling van de herhalingstijden van de totale overstortingshoeveelheid,
demaximale overstortingsintensiteit gedurende 15minuten. Daarnaast isgekozen voor een

Demaand februari isextreem droog en de
maand december isextreem nat met relatief
lage necrslagintensiteitcn.Uit afbeelding2
blijkt tevens dat de maandovergangen zelden
droogzijn. Voordesimulatie van overstortingsgebeurtenissen aan het begin van een
testmaand kan dit leiden tot verschillen in uitkomsten ten opzichte van de overeenkomstige
gebeurtenissen uit devolledige neerslagreeks.

Kenmerkentestsystemen.

systeem

berging
(mm)

2

4.0
7.0

3

22.0

1

Tabel3:

POC
(mm/h)

type rioolstelsel

0.3
0.7
0.7

verbeterd gescheiden
gemengd,zonder randvoorziening
gemengd, veel berging

a

b
c
a

b
c
a

b
c

periode

25jaar gem.
testjaar
extreemjaar
25jaar gem.
testjaar
extreemjaar
25jaar gem.
testjaar
extreemjaar

In het testjaar zijn relatiefveel maanden
opgenomen met grote 15-minuten neerslagintensiteiten. Deze intensiteiten zijn van vooral
van belang in verband met het optreden van
'water op straat'.

Analyse overstortingen testjaar
Deeffecten van het testjaar op het optreden van overstortingen zijn geanalyseerd op
basis van simulaties met devolgende testsys-

Kenmerkenoverstortingentestsystemen.

systeem

3

62

mm

behulp van simulaties opeen aantal testsystemen.Deresultaten van het testjaar zijn vergeleken met deovereenkomstige resultaten die
zijn berekend met de volledige reeks.Naar
aanleiding van dezeanalyse isde samenstel-

2

H

73

max

Ajb. 3:

1

^

59

-

Het verloopvande neerslaguursommen
van het testjaar isaangegeven inafbeelding 2.
Opvallend zijn deextreme uursommen in
demaandenjuni,juli, augustus en oktober.
Demaandenjanuari, februari en november
zijn droog.Maart en aprilzijn gemiddeld
zowelqua hoeveelheid alsextreme intensiteiten.Demaanden mei,juli en september zijn
relatiefnat.Juli,augustus en oktober zijn
gemiddeld.Afbeelding 3toont de maandsommen van het testjaar (mm) ten opzichte van
extremen (maximum en minimum) uit de
reeks van 25jaar.

hoeveelheid
(mm)

overstorting
duur
(uur)

178
448

22

28

189

33
44

369

m

58
"5
153
7
62

9
59
61

51

frequentie

H

10

18
20

1

1

11

5

23

10

Systeem 1 komt overeen met een verbeterd
gescheiden stelselmet een relatiefhoge overstortingsfrequentie; systeem 2 iseen traditioneelgemengd rioolstelselzonder randvoorzieningen met een gemiddelde
overstortingsfrequentie; systeem3iseensysteem met veelbergingen relatieflageoverstortingsfrequentie. Er isgerekend met een
sterk vereenvoudigd inloopmodel.
Detestsystemenzijn doorgerekend met
zowelde 15-minuten neerslagreeks DeBilt
1955-1979als het testjaar. Desimulaties van
H2O
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dezesystemengevennietalleeninformatie ten
aanzienvandegeloosdeoverstortingshoeveelhedenenintensiteiten,maargevenook
inzichtinhetoptreden vanmaatgevende
afvoercapaciteit inrelatietothetoptredenvan
wateropstraat.
Bijeengrootaantaloverstortingen(meer
dandehelft)speeltopeenvolgingvangebeurtenisseneenrol.Gekozenisvoordemaanden
dieleidentotextremen met herhalingstfjden
indeordevanT= 15,10,5,2enïjaar. Uitde
resultatenvandezesimulaties blijkt datde
extremen pergebeurtenis uitde25-jarige
reeksinderesultaten vandetestreeksgoed
verdeeldzijn.Demaandenmetdemeestextremegebeurtenissen zijn nietinhet testjaar
opgenomen,omdatsimulaties metdeze
gebeurtenissen geenduidelijkebijdrageleverenaanhetinzichtinhethydraulisch functionerenvanrioolstelsels.
Dejaarsommenvooroversrortingshoeveelheid,-duuren-frequentie zijn aangegeven
intabel 3,voorhetgemiddeldevandereeks
van25jaar(a),hettestjaar (b)eneenextreem
jaar uitdereeksvan25jaar(c).

Metuitzonderingvandeoverstortingshocvcelhedenligtdewaardevanhet testjaar
tussendievanhetgemiddeldeeneenextreem
jaaruitdereeksvan25jaar.Deoverstortingshoeveelheden vanhettestjaar zijn aanzienlijk
extremerdanvanhet25jaargemiddeldeofde
meestextremejaarsom uitdereeks.Dir effect
wordtveroorzaaktdoorhetfeitdatereenrelatiefgroot aantalgebeurtenissen ismetextreme
neerslagintcnsiteitenen-hoeveelhedenper
gebeurtenis.Hettestjaar geldtdusnietals
gemiddeld voordeperiode1955-1979,maar
heeft dekenmerkenvaneenextreemnatjaar.
Toepassingsmogelijkheden
Hettestjaar isbedoeldomhethydraulisch
functioneren vanrioolstelselstecontrolerenin
eenanalysefasevaneenproject.Hettestjaar is
nietbedoeldomdecontrolemetdevolledige
neetslagreekstevervangenmaaromvarianten
vanoplossingen meteenverkortereekssneller
tekunnenanalyseren.
Indezeneerslagreeksiseenrelatiefgroot
aanralextremegebeurtenissen opgenomenom
hetfunctioneren vanvarianrenvanrioolstelselstekunnen beoordelenzoweltenaanzien

vanophetoptredenvanwateropstraatalsde
werkingvanoverstorren.
Eenanalysemethettestjaar biedtinprincipeaanvullendemogelijkheden voordecontrolevanhetoptredenvanwateropstraat.De
redenhiervanisdardeeffecten vanwerkelijke
neerslaggebeurtenissen, zoalsinloop,opeenvolgingvanbuieneneengroter neerslagvolumeindetestreeksimplicietwordenmeegenomen,diebijcomplexesystemeneen
doorslaggevenderolkunnen hebbenbijde
optimalisatievanretentieen/ofsturing.
Hertestjaar issamengesteldopbasisvan
theoretischeuitgangspunten enis uitgeprobeerdopdrietestsystemen.Depraktijk moet
lerenwatdespecifieke mogelijkhedenen
bepetkingenzijn.
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