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Toetsingvandewerking
vanhetherghezmkhassin
Poppenhareaanmetingen
IR. S. HANDGRAAF, TAUW

Degemeente Coevorden heeftsinds 1995eenaantal bergbezinkbassins aangelegdals maatregel om
devuilemissie uit hetgemengde rioolstelsel tereduceren.Overhetjxmctioncren van bergbezinkbassuisindepraktijk isinNederland tot opdit moment nog niet veel bekend. Degemeente Coevordeu, hetvoormalig Zuiveringsschap Drenthe enTauw hebben daarom tussen augustus 1996enjuni
2000een meetprogramma uitgevoerd aan her bergbezinkbassin Poppenhare inCoevorden.De verzameldegegevenszijngcbruikrom enerzijds hetfunctioneren van het rioolstelsel en het bergbezinkbassin in depraktijk te beoordelen, enanderzijds deemissieberekeningen op basiswaarvan het bergbezinkbassin isaangelegd tetoetsen.
Aandenoordoostkant van Coevorden ligt
het bemalingsgebied Lootuinen / Poppenhare
met eengemengd rioolstelsel.Debergingis8,7
mm bij een verhard oppervlak van 19,1hectare.
Het stelsel heeft een hoofdoverstort en drie
noodoverlaten. Degemeente heeft in 1995/1996
achter de hoofdoverstort aan de Poppenharelaaneen bergbezinkbassin aangelegd met een
inhoud van ruim 2,3mm. Het bassin meet
26,05bij 10merer.Dedieptevarieert van 1,60
tot 1,85meter. Een diffusiewand ontbreekt. De
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afvoerleiding van het bassin mondt uit in de
stadsgracht.
Bijdeinterne en externe drempel iseen
ultrasone hoogtemeter geplaatst om het overstortingsdebiet tekunnen bepalen.Deze meter
schrijft dewaterhoogte bij de interne drempel
en her debiet bij deexterne drempel op een
meetstrook.Medio 1997ister verificatie van de
debietmetingen eenTMX-hoogtemeter bij de
inrerne drempelgeplaarst. Dezeslaat per
minuut de hoogtemeting digitaal op.

Eenoverzichtvondemeetopstelling.
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• ULTRASONE METER
• TMX METER

Tweemonstercarrousels,éénbijde interne
enéénbijdeexternedrempel,bevattenelk24
flessenvanéénlitet.Decattouselsnemen tijdsproportionelemonsters vanzesminuten zodra
eenoversrorringoptreedt.Bijdeanalysevande
monsters zijn mengmonstersgemaakt vantwee
ofmeerflessen.Deanalyseresultaren beslaan
hierdoor periodes van twaalfminuten oflanget.
Afbeelding 1geeft demeetopstelling weer.

Meetresultaten debietmetingen
Tussen augustus 1996enjuni 2000 traden
13 overstortingen in het bassin op,waarvan elf
ookextern overstortten. Bijdeanalysevan de
debietmetingen bleekdat de metingen van de
ultrasone meter en deTMX-meter niet met
elkaar corresponderen. Door een uitgebreidere
analysevan de metingen uit te voeren,isvoor
een aantal overstortingen een betrouwbaar
beeld van het debietsverloop verkregen. Een
volledigbeeld van alleoverstortingen isechter
niet beschikbaar.
Degemeten overstortingsfrequentie is
2,9keerperjaar. Het functioneren van het
rioolstelsel en het bassin isgemodelleerd met
het rioleringsmodel Balans(een reservoirmodel)voordeneerslagreeks vanhet KNMI inde
periode 1955-1979.Dezemodelleringkwam uit
opeenoverstortingsfrequentie van 3,8keet per
jaar opbasisvan het standaard inloopmodel
volgensdeLeidraad RioleringmoduleC2100.

Meetresultaten kwaliteit overstortwater
Het voormaligeZuiveringsschap Drenthe
heeft inde meetperiode 175mengmonsters
geanalyseerd, 105bij de interne drempel en70
bij deexterne drempel.Deanalyseomvatte de
parameters CZV,CZVnaéén uur bezinking
(CZV,h),Kjeldahl stikstof, totaal fosfor enzwevendestof Afbeelding 2geeft degemiddelde
waatden van demetingen en de range waarbinnen90procent van demeetwaarden zich
bevindt. Deafbeelding laatziendat het bassin
de hoogste concentraties CZVen zwevende
stofaanzienlijk reduceert. Degemiddelde concenttatiesCZVen zwevende stofnemen ook
enigszins af Voorde concentraties CZVih,Kjeldahl stikstofen fosfaat geldt dit niet. Deze
stoffen zijn opgelost en bezinken minder goed
dan CZVenzwevende stof Opvallend isdat de
gemiddelde waarden van de effluentconcentraties CZVthen Kjeldahl stikstofzelfs iets
hoger zijn dan degemiddelde influentconcentraties.Deverklaring isdat de vuilconcentraties tegen het einde van een (interne) overstorting duidelijk afnemen. Het gemiddelde van
delaatste kwaliteitsmeting van alle overstortingen bedraagt voor Kjeldahl stikstof bijvoorbeeld 10,2mg/l, terwijl het gemiddelde over
allemetingen 14mg/l bedraagt.Het laatste
deelvan een interne overstorting wordt geborgen in het bassin enstort niet extern over.De
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lagere vuilconcentraties drukken daarom het
gemiddelde van de influentconcentraties maar
hebben geen effect op het gemiddelde van de
effluentconcentraties.
Tijdens het onderzoek van NWRW(thema
5.2:devuiluitworp vangemengde rioolstelsels)
zijn aan de rioolstelsels van Loenen, Oosterhout, Bodegraven en Kerkrade kwaliteitsmetingen verricht. Degemiddelde waarden van
die metingen in Coevorden komen goed overeen met de in het NWRW-onderzoek gemeten
waarden. Het valt welopdat de spreiding in de
vuilconcentraties in het NWRW-onderzoek
groter is.Eenmogelijke verklaring hiervoor is
dat bij deanalysevande metingen in Poppenhare mengmonsters zijn gemaakt van twee of
meer monsterflessen.

Gerealiseerd rendement
Degemeten debieten en concentraties zijn
gecombineerd tot een verloop van de influenten effluentvrachten. Tabel 1 geeft van vier
nader bekeken overstortingen de gerealiseerde
rendementen. Het verwijderingsrendement
geeft aan in welke mate de influentconcentratiesgereduceerd worden door bezinking.
Het bergingsrendement van de overstorting van 19juli 1999ishoog.Dit werkt sterk
door in het totaalrendement. Bijde overstorting van 24oktober 1998ishet verwijderingsrendemenr voor CZVen zwevende stofnegatief Hierdoor ishet totaalrendement minder
dan het bergingsrendement. Deverklaring ligt
waarschijnlijk in meetfouten. Ertraden bij
dezeoverstortinggeengrote debieten op,
zodat uitspoeling van bezonken materiaal
onwaarschijnlijk is.
Degerealiseerde totaalrendementen in het
bassin van Poppenhare zijn over het algemeen
goed.
Veelalbedraagt het totaalrendement voor
CZVenzwevende stofmeer dan 50procent.
Het bassin voldoet hiermee aan de verwachtingen.

Datum

CZV

Rbe,rging

^verwijdering Rtotaal

^verwijdermglS) ~ y

^Verwijdering ^totaal

24 oktober 1998

0,23

(-0,22)

(0,06)

0,05

0,27

(-0,13)

(0,13)

1 m a a r t 1999

0,17

0,37

0,48

0,14

0,29

o,43

0,53

5j u l i 1999

0,18

0,52

0,6l

0,26

0,40

o,44

0,54

19j u l i 1999

0,58

0,50

0,79

0,22

0,68

0,63

0,85

Tabel1:

GerealiseerdrendementBBBPoppenhare.

j0(t)=oppervlaktebelasting (m/s)
Deoppervlaktebelasting isgedefinieerd als
het debietgedeeld door het horizontale oppervlak van het bassin.Tijdens een overstorting
varieert het debiet,en daarmee de oppervlaktebelastingen het verwijderingsrendement, in
de tijd. Met deformule van Kluckis het rendement momentaan teberekenen. Het verdient
dan devoorkeur om een andere definitie van
deoppervlaktebelasting te hanteren:
Sit

p a r a m e t e r / stof

Demeetgegevens van Poppenhare kunnen
inzicht geven in de toepasbaarheid van de formule van Kluck.Hiervoor ishet nodigom de
waarden tebepalen van deparameters p
(bezinkbare fractie) en vs(valsnelheid).Uit de
vergelijking van de met Kluck voorspelde
effluentvrachten en degemeten effluentvrachten zijn voor dezeparameters de 'best fit'waarden bepaald. Dewaarden verschillen per
stof) zoals tabel 2 laat zien.
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Waardenvoorpenvsperstof.

Gedurende een overstorting verschilt de
nauwkeurigheid van de voorspelling van het
verwijderingsrendement met Kluck sterk.
Over het algemeen isdevoorspelling goed,
maar devoorspelde waarden kunnen soms
meer dan 100procent afwijken vande gemeren
waarden. Devolgende factoren kunnen de oorzaakzijn vande afwijkingen.'
Deriolen komen onder een hoek en aan de
zijkant het bassin binnen. Erisgeen diffusiewand in het bassin.Hierdoor wordt het
bassin niet gelijkmatig belast en bestaat
eengrotere kansop kortsluitstromingen.
In dezeomstandigheden isde formule van

Deafbeeldingen 3 t/m 5geven enkele voorbeelden van het verloopvan devoorspelde en
gemeren vuilvrachten in de tijd met de waar-

Overztcht.gemetenconcentratiesinfluenteneffluent.
Overzicht gemeten concentraties
gemiddelde en 90 % Interval
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p=bezinkbare fractie (-)
vs=valsnelheid van een deeltje (m/s)
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den voorp en vsvolgens tabel 2.De nauwkeurigheid van devoorspellingmet Kluck varieert
per oversrorting.Defout in de voorspelling
van her totaalrendement over de hele overstorting isin de helft vandegevallen minder dan
tien procent. Degrootste fout in de voorspellingvan het totaalrendement wascirca40procent.

H(t)=waterdiepte (m)
T(t)= verblijftijd (s)

A/b. 2:

CZV Niq

bezinkbare fractie p (-)

Tabel2:

H(t)
T(t)

Voorspelling rendement met de
formule van Kluck
Deformule van Kluck voor het voorspellen
van het verwijderingsrendement van een
bergbezinkbassin isafgeleid uit modelstudies
(zie'Het ontwerp van optimaal functionerende bergbezinkbassins' vanJeroen Kluck,Stowa
97-19).In situaties waarin de horizontale
stroomsnelheid in het bassin kleiner is dan
0,1m/s,luidt de formule:
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Ookzijn eraanwijzingen dat de kwaliteitsgegevens niet altijd kloppen. Soms
ligt ophet eind van een overstorting, wanneer destroming rustig isen een hoog
rendement verwacht kan worden, deconcentratie van het effluent hoger dan de
concentratie van het influent op het tijdstip t-T.Dit ishet geval bij de overstorting
van 24oktober 1998voorCZVen zwevende
srof

keurigzijn.Voordedebieten isdit aangetoond,omdat tweehoogtemeters zijn
gebruikt die verschillende waarden geven.

Kluckminder nauwkeurig;
Degemcren waarden voorzoweldedebieten alsdewaterkwaliteir kunnen onnauwVerloopvondegemetenenvoorspeldeejjluenrvrachtCZV.
Vracht CZV
19-07-1999

Conclusies en aanbevelingen
•

Deverzameldegegevensduiden erop dat
het rioolstelsel van Lootuinen / Poppenhareen herbergbezinkbassin Poppenhare
voldoen aan degestelde normen;

•

Degemeten concentraties CZV,CZV,!,,
Kjeldahl stikstof, totaal fosfor en zwevende stofvertonen eengrote spreiding.De
concentraties zijn tegen het einde van een
overstorting aanzienlijk lager dan in het
begin van een overstorting. Degemiddeldeconcentraties inPoppenhare liggen
ongeveer gelijk aan deconcentraties die in
het NWRW-thema 5.2onderzoek zijn
gemeten. Despreiding in degemeten concentraties isminder dan bij het NWRWonderzoek;

•

Vande vier nader onderzochre overstortingen ishet totaalrendement goed
geweest, met uitzondering van de rendementen voorCZVen zwevende stofbij de
overstorring van 24oktober t998.Bij deze
overstorringzijn effluentconcentraties
gemeten die hoger liggendan de influentconcentraties.Dit isveroorzaakt door
meetfouten;

•

Deformule van Kluckisgoed re gebruiken
voordevoorspellingvan het verwijderingsrendement van een bergbezinkbassin;
Debezinkbare fractie en de valsnelheid
zijn belangrijke parameters inde formule
van Kluck.Goede waarden voor deze parameters zijn nog niet bekend. Het isaan te
bevelen om gerichr onderzoek uit tevoeren naar de waarden van en spreiding in
deze parameters;

— C Z V gemeten
— C Z V Kluck vO=7 m/h
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Tijd (hh:mm)

Ajb.4:

Verloopvande^emetenenvoorspeldeejjluentvracht Ny.

Vracht N^
01-03-1999

— N k j gemeten
— N k j Kluck vO= 3 m/h

14:52

15:21

15:50

•

Tijd (hh:mm)

Verloopvaniegemeten envoorspeldeeffluenrvraeht SS.
Vracht SS
05-07-1999

•

— S S gemeten
— S S Kluck vO= 5 m/h
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04:19
04:48
Tijd (hh:mm)
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Hetverdient aanbeveling om bij het
meten aan rioolstelselsook neerslag te
meten. Het functioneren van rioolstelsels
issterk afhankelijk van het neerslagverloop,waardoor dezegegevens onontbeerlijk zijn. Met deneerslaggegevens iseen
verificatie van dedebietmetingen mogelijk. *
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