Toepassing van tijdreeksmodellering bij verlagingsonderzoek
rond pompstation Schinveld

1. Inleiding
Bij verlagingsonderzoek kunnen, als er
voldoende gegevens beschikbaar zijn,
betrouwbare gebiedsdekkende uitkomsten
worden verkregen door combinatie van
tijdreeksmodellering met een (dynamisch)
numeriek model. De betrouwbaarheid is
gebaseerd op het feit dat verschillende
informatiebronnen worden gebruikt om
verlagingen te berekenen. Tijdreeksmodellering, gebaseerd op statistische verbanden,
verschaft hierbij gedetailleerde informatie
op lokaal niveau, terwijl een numeriek
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Samenvatting
In dit artikel wordt een case-study gepresenteerd waarin het effect van de waterwinning Schinveld op de grondwaterstand en de stijghoogten voor een aantal filters
in beeld is gebracht door tijdreeksmodellering. Gebiedsdekkende informatie van
de verlagingen is verkregen door combinatie van tijdreeksmodellering met een
analytisch model. Geconcludeerd kan worden dat door deze aanpak, met een relatief
geringe inspanning, betrouwbare en gebiedsdekkende informatie wordt verkregen
over de verlagingen. De gepresenteerde aanpak biedt goede mogelijkheden voor de
monitoring en voorspelling van de kwantitatieve effecten van onttrekkingen.

verschillende watervoerende pakketten.
Uit de praktijk blijkt dat, bij de beschikbaarheid van meetreeksen met een minimale lengte van circa 10 jaar, TFR-modellering (zie kader) met succes kan worden
toegepast bij verlagingsonderzoek [Baggelaar, 1988].Aangezien in de directe omgeving van de waterwinning Schinveld
meetreeksen van de stijghoogte en van de
grondwaterstand van ruim 11 jaar beschikbaar zijn, is besloten om de invloed van de
onttrekking Schinveld op de stijghoogten
en grondwaterstanden te bepalen door
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Principes van tijdreeksmodellering
model deterministische, gebiedsdekkende
informatie levert. Met de uitkomsten van
de tijdreeksmodellering kan het numerieke
model worden gecontroleerd. De gebiedsdekkende informatie uit het numerieke
model is van belang omdat in de praktijk
veelal extrapolatie van verlagingen naar
de omgeving gewenst is om uitspraken
te kunnen doen over landbouwkundige,
ecologische en/of zettingseffecten.
Een betrouwbaar numeriek model is niet
altijd voorhanden. Diverse overwegingen
(beschikbare gegevens, geohydrologische
opbouw, kostenaspecten) kunnen ertoe
leiden dat de opzet van een numeriek
model ook minder gewenst is. Als alternatiefvoor een numeriek model kan een
analytisch model worden gebruikt.
De resultaten van het analytische model
kunnen worden gecontroleerd aan de hand
van de gegevens uit de tijdreeksmodellering, zodat met een relatief geringe
inspanning toch voldoende betrouwbare,
gebiedsdekkende informatie over de
verlagingen kan worden verkregen.
De geschetste methodiek wordt in dit
artikel aan de hand van een case-study
toegelicht.
2. Aanleiding en achtergronden
In het kader van de vergunningaanvraag
voor de uitbreiding van de aan pompstation Schinveld vergunde onttrekkingshoeveelheid (van 3,5 miljoen m 3 /jr. naar
5,0 miljoen m3/jr.) was het noodzakelijk
om inzicht te krijgen in de daling van de
grondwaterstand en stijghoogten in de

Bij transfer-functie-ruismodellering (TFRmodellering) wordt getracht eenzo groot
mogelijk deel van dete modelleren grondwaterstand- of stijghoogtereeks te verklaren
uit één of meer invoerreeksen, die worden
gezien als oorzaken van het grondwaterstand- of stijghoogteverloop (neerslagoverschot, onttrekkingen,verbetering van
de ontwatering envan de afwatering e.d.).
Door berekening van de kruiscorrelaties
tussen de invoer- en uitvoerreeksen kan
worden nagegaan of er tussen detwee
reeksen een statistisch significant verband
bestaat. Als blijkt dat een invoerreeks niet
significant is gecorreleerd met de uitvoerreeks, heeft het geen zin om te trachten
voor deze combinatie van invoerreeks en
uitvoerreeks eenTFR-model op tezetten.
Het is niet mogelijk alle oorzaken die de
grondwaterstand- of stijghoogtereeks
beïnvloeden op deze wijze te modelleren,
omdat uit een beperkte hoeveelheid
gegevens maar een beperkt aantal relaties
tussen invoerreeksen enerzijds ende
stijghoogtereeks anderzijds kan worden
bepaald. Bovendien zijn niet alle oorzaken in
devorm van meetreeksen beschikbaar.
Alle oorzaken waarvan geen meetreeksen
beschikbaar zijn (dit zijn meestal ook de
minder belangrijkeoorzaken) wordensamengevoegd tot één ('onbekende') component
die 'ruis' wordt genoemd [Van Geer, 1988
etal.]. Als mende ruiscomponent buiten
beschouwing laat, spreekt menvan transferfunctiemodellering (zie afb. 1a).Wordt het
transfer-functiemodel gecombineerd met
een ruismodel,dan krijgt men eenenkelvoudig transfer-functie-ruismodel
(afb. 1b en 2).Uitbreiding tot een meervoudig TFR-model is ook mogelijk (afb.1c).
Voor detheoretische achtergronden wordt
verwezen naar Box,G.&G.Jenkins [1976]
en Young [1984].Voor praktijkvoorbeelden
wordt verwezen naar Baggelaar [1988] en
Van Geer [1988].

middel van TFR-modellering in combinatie met een analytisch model.
3. Regionale geohydrologische opbouw
Het pompstation Schinveld is gelegen
in de Roerdalslenk, die aan de zuidwestzijde wordt begrensd door de Feldbiss.
De Roerdalslenk is door een aantal ZO-NO
verlopende breuken verbrokkeld tot
kleinere eenheden.
Als belangrijkste breuken in de omgeving
van pompstation Schinveld kunnen, naast
de Feldbiss, de Ie N.O. Hoofdbreuk en de
Gangeltbreuk worden genoemd. Aan
weerszijden van de breuken kunnen
verschillende watervoerende pakketten met
elkaar in contact staan. In het onderzoekgebied hellen de voor de waterwinning van
Afb. 1-Blokschema's transfer-functie- en transferfunctie-ruismodellering.
A: Blokschema vaneen transfer-functiemodel
(TF-model).
B: Blokschema vaneen enkelvoudigtransfer-functieruismodel (TFR-model).
C: Blokschema vaneen meervoudig TFR-model.
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4. Tijdreeksanalyse meetreeksen
pompstation Schinveld
4.1 Gegevensverwerking
De invoerreeksen voor de tijdreeksanalyse
worden gevormd door de meetreeksen van
de onttrekkingsdebieten en het neerslagoverschot. De gemeten stijghoogten en
grondwaterstanden van de onderzochte
waarnemingsfilters dienen als uitvoerreeks.
De reeksen zijn verwerkt voor de periode
januari 1982 tot en met november 1993.

belang zijnde lagen in noordwestelijke
richting naar beneden, waardoor naar het
zuidoosten toe steeds oudere lagen dagzomen.
Voor de geohydrologische schematisatie
van het gebied wordt verwezen naar
afbeeldingen 3 en 4.
De hydraulische werking van de in het
gebied aanwezige breuken is in zoverre
duidelijk, dat de Gangeltbreuk en de
Ie N.O. Hoofdbreuk als doorlatend
kunnen worden beschouwd, terwijl de
Feldbiss slechts beperkt doorlatend is
['Oranjewoud', 1994].
De waterwinning door pompstation
Schinveld vindt plaats in de watervoerende
pakketten twee en drie.

Voor berekening van het halfmaandelijkse
neerslagoverschot, zijn de dagelijkse neerslagwaarden van het meetstation Schinnen
en de dagwaarden van de potentiële
evapotranspiratie van het meetstation
Beek gesommeerd tot halfmaandelijkse

Afb. 3 - Topografische
ligging Pompstation
Schinveld, breuken en
geohydrologischprofiel.

Aß. 2 - Neerslagoverschot (A) en waargenomen grondwaterstanden in het eerstewatervoerende pakket (B)
gesplitst in eencomponent tengevolgevan neerslagovcrschotfluctuatics (C) en een ruiscomponent (D).
Interpretatie: deseizoensfluctuaties in degemeten grondwaterstanden zijn hetgevolg van de seizoensfluctuaties in
het neerslagoverschot; de daling van degemeten grondwaterstanden omstreeks eind 1983/begin 1984 ishet
gevolg van eenanderefactor dan hetneerslagoverschot;
de lichte, trendmatige daling van degemeten grondwaterstand isdeelshetgevolg van eenlager neerslagoverschot
in deperiode 1989-1991.
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De maandelijkse onttrekkingsdebieten
van pompstation Schinveld zijn gehalveerd
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4.2 Berekeningkruiscorrelaties
Doel en werkwijze
Het onderzoek is gebaseerd op vier waarnemingsputten. Van deze vier putten zijn
van tien filters verspreid over de drie
watervoerende pakketten de grondwaterstand- of stijghoogtereeksen in het onder-

Afb. 4 - Geohydrologischprofiel van hetgebied en bodemconstanten.
WVP = watervoerend pakket
SL
= scheidende laag
kDmin = minimale dikte VC^VP ingebiedX minimale k (m/d)
kD = gemiddelde dikte VC^VP ingebiedx gemiddelde k (m/d)
kDmax — maximale dikte WVP in gebiedX maximale k (m/d)
c
mm = ytiinimalc dikte SL ingebied Xc (d/m)
c
—gemiddelde dikte SI ingebied X c (d/m)
cnax = maximale dikte SL ingebiedx e (d/m)
!
) geschatte zvaarde;nietgewijzigd tijdens gevoeligheidsanalyse.
y gegevenspompproej Hoogveld.
3
) gegevens model Roerdalslenk (Landesumweltambt Nordrhein- Westfalen).
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zoek betrokken. De waamemingsputten
bevinden zich op variabele afstanden
binnen een straal van 1km van het
puttenveld.
Om te onderzoeken in hoeverre de gemeten
grondwaterstanden en stijghoogten (statistisch significant) reageren op het neerslagoverschot en/of het onttrekkingsdebiet,
zijn voor deze tien filters met de beschikbare meetreeksen de volgende kruiscorrelaties berekend:
- de kruiscorrelatie tussen het neerslagoverschot en het grondwaterstand- of
stijghoogteverloop
- de kruiscorrelatie tussen het onttrekkingsdebiet en het grondwaterstand- of
stijghoogteverloop
Op basis van de berekende kruiscorrelaties
kan worden nagegaan voor welke filters
verder onderzoek door TF- of TFR-modellering zinvol is en of hiervoor een enkelvoudig of een meervoudig TFR-model
kan worden toegepast (zie kader).
Immers, T F - of TFR-modellering is niet
zinvol voor die combinaties van invoeren uitvoerreeksen waarvoor een statistisch
significant verband niet kan worden aangetoond of waarvoor aan een dergelijk
(toevallig) verband geen fysische betekenis
kan worden toegekend.
Voor voorbeelden van de berekende
kruiscorrelaties wordt verwezen naar
afbeelding 5.
Resultaten
- Kruiscorrelatie tussenneerslagoverschot en
grondwaterstand- ofstijghoogteverloop
Uit de berekende kruiscorrelaties blijkt
dat de grondwaterstand zonder tijdvertraging reageert op een verandering van
het neerslagoverschot (zie afb. 5a).
De stijghoogtefluctuaties in de diepere
watervoerende pakketten daarentegen
blijken niet significant te zijn gecorreleerd
met het neerslagoverschot. Dit laat zich
verklaren door de hoge weerstand van
de Brunssumklei in combinatie met de
relatief grote afstand tussen de waarnemingsputten en het intrekgebied,
waardoor er tengevolge van bergingsveranderingen in het grondwaterlichaam
zodanige demping en vertraging van
drukveranderingen plaatsvindt dat een
significant verband russen neerslagoverschot en stijghoogteverloop niet meer
aantoonbaar is.
- Kruiscorrelatie tussenonttrekkingsdebiet en
grondwaterstand- ofstijghoogteverloop
Bij de berekening van kruiscorrelaties
tussen het onttrekkingsdebiet van pompstation Schinveld (tweede en derde watervoerende pakket) en de grondwaterstanden
in het eerste watervoerende pakket, wordt
als invoerreeks steeds de onttrekking uit
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pakket kan worden aangetoond, is de
kruiscorrelatie tussen de onttrekking uit
het derde watervoerende pakket en de
stijghoogte in het tweede watervoerende
pakket berekend. De berekening levert een
significante positievekruiscorrelatie zonder
tijdvertraging op, wat inhoudt dat een
hogere onttrekking uit het derde watervoerende pakket gepaard gaat met een
onmiddellijke stijging van de stijghoogte
in het tweede watervoerende pakket.
Dit resultaat kan worden verklaard doordat
een hogere onttrekking uit het derde
watervoerende pakket meestal samengaat
met een lagere onttrekking uit het tweede
watervoerende pakket. Een directe invloed
van de onttrekking uit het derde watervoerende pakket op de stijghoogte in het
tweede watervoerende pakket zou tot
uiting komen in een significante negatieve
kruiscorrelatie.

tag k(1/2 maand)

Afb. 5 - Kruïscorrelogram van het ncerslagovcrschotmet
degrondwaterstand (eerstewatervoerende pakket) en met
de stijghoogte(tweede watervoerende pakket) voor de
waarnemingsput uit afb. 2.
A: Voor (timejlag 0 isdegrondwaterstand statistisch
significant enpositief gecorreleerdmet het neerslagoverschot.De statistische significantie blijkt uit helfeit dat de
correlatieduidelijk builen het 95%-betrouwbaarheidsinierval ligt.Het betrouwbaarheidsinterval geldt onder
de nulhypothese dal de twee tijdreeksengééncorrelatie
vertonen. Een (time)lag van 0 houdt in dat de
grondwaterstand binnen twee weken heeftgereageerd op
eenwijziging in het neerslagoverschot.
B: De kruiscorrelatie tussen het ncerslagovcrschoten de
stijghoogteblijft voor alle (timc)lags ruim binnen het
95%-betrouwbaarhcidsinterval.

het (onderliggende) tweede watervoerende
pakket genomen. Voor het tweede en het
derde watervoerende pakket is steeds het
onttrekkingsdebiet in het respectievelijke
watervoerende pakket als invoerreeks
genomen. Uit de resultaten (afb. 5b) blijkt
dat er door de onttrekking uit het tweede
watervoerende pakket géén statistisch
aantoonbare grondwaterstanddalingen in
het eerste watervoerende pakket optreden.
Dit kan worden verklaard door de hoge
weerstand van de Bovenste Brunssumklei.
Daarnaast blijkt dat een toename of
afname van de onttrekking uit het tweede
en het derde watervoerende pakket steeds
samengaat met een significante, vrijwel
gelijktijdige verlaging, respectievelijk
verhoging van de stijghoogte, wat uiteraard
te verwachten is. Dat hierbij vrijwel geen
vertraging optreedt is plausibel omdat de
waamemingsputten zich op relatief korte
afstand van, of zich zelfs binnen het
puttenveld bevinden.
De onttrekking uit het derde watervoerende
pakket bedraagt circa 80% van de totale
onttrokken hoeveelheid. Om te onderzoeken of een invloed van de onttrekking
uit het derde watervoerende pakket op de
stijghoogte in het tweede watervoerende

4.3 TFR-modellering
Doel en werkwijze
Uit de kruiscorrelaties kan slechts worden
geconcludeerd of er een statisch significant
verband bestaat tussen twee reeksen.
Om de invloed van het neerslagoverschot
en/of het onttrekkingsdebiet op de grondwaterstand en/of stijghoogte te kwantificeren, kan voor de relevante combinaties
van invoer- en uitvoerreeksen vervolgens
een T F - of TFR-model worden opgezet.
Het voordeel van TFR-modellering
boven TF-modellering is, dat uit de ruiscomponent blijkt of er naast het neerslagoverschot en het onttrekkingsdebiet
nog andere oorzaken zijn die een plotse
of trendmatige verandering van de grondwaterstand of stijghoogte hebben veroorzaakt. Om het effect van de niet-onderzochte oorzaken (andere onttrekkingen,
wijzigingen in de ontwatering en afwatering
e.d.) op het grondwaterstand- en stijghoogteverloop kwantitatief inzichtelijk
te maken, is hier gekozen voor TFRmodellering.
Resultaten
Uit de berekende kruiscorrelaties kan
worden afgeleid dat voor alle filters kan
worden volstaan met een modellering met
behulp van een enkelvoudig TFR-model
(zie kader). Voor het eerste watervoerende
pakket kan een neerslag-grondwaterstandmodel (neerslagmodel) worden opgezet.
Voor het tweede en het derde watervoerende pakket kan een onttrekking-stijghoogtemodel (onttrekkingsmodel) worden
opgezet.
Het belangrijkste resultaat voor het eerste
watervoerende pakket is, dat er géén statistisch significant verband kan worden gelegd
tussen de grondwaterstand en de onttrekking door pompstation Schinveld uit het
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tweede en derde watervoerende pakket.
Voor de controle van het analytische
model kan men dus volstaan met onttrekkingsmodellen voor het tweede en derde
watervoerende pakket. Een voorbeeld van
een onttrekkingsmodel wordt gegeven
in afbeelding 6. Voor de volledigheid en
voor de inzichtelijkheid is voor een aantal
filters uit het eerste watervoerende pakket
toch een neerslagmodel uitgewerkt.
Een voorbeeld van een neerslagmodel
wordt gegeven in afbeelding 2.
Ter illustratie wordt in afbeelding 6 ook
getoond hoe de stijghoogte in het derde
watervoerende pakket zich zal ontwikkelen
bij een stationaire onttrekking van
5,0 miljoen m3/jr. In tabel I wordt de
met behulp van TFR-modellen berekende
Afi. 6 - Maandelijks onttrekkingsdebict uit het derde
watervoerende pakket (A), waargenomen stijghoogtcn in
het derde watervoerende pakket (B) gesplitst in een
stijghoogtecomponent (C) en in een ruiseomponenl (D).
E isde stijghoogtecomponent inclusief de voorspelling bij
een onttrekking van 5,0 miljoen m3/jr (zie ook afb. 6A).
Interpretatie: detrendmatige daling van de waargenomen
stijghoogtcnwordt in deperiode 1983-1988 veroorzaakt
door een anderefactor dan de onttrekking door pompstation Schinveld en vanaf 1988 door het hogere onttrekkingsdebict. De additionele daling van de stijghoogtedoor
eentoename van het onttrekkingsdebict van 3,5 naar
5,0 m3/jr bedraagt 2,75 m.

3&C

30:;

stijghoogtecomponent
tgv. fluctuaties
inhetonttrekkingsdebiet

daling voor vijf filters weergegeven.
De relatief grote dalingen weerspiegelen
de hoge weerstand van de scheidende
lagen.
TABEL I - Daling van de stijghoogtedooreen
stationaire onttrekking van 5,0 mVjr ten opzichte van
desituatie zotider onttrekking.
Waarnemingsfilter
P1017003
PI017004
PI 018004
PI 019003
P0020001

WVP

Daling (m)

2
3
3
3
2

3,80
9,12
6,10
6,33
3,90

Aangezien lineaire modellen worden
toegepast, is de daling van de stijghoogte
rechtevenredig met de toename van de
onttrekking. De extra daling die optreedt
bij een uitbreiding van de onttrekking van
3,5 miljoen m 3 /jr. tot 5,0 miljoen m3/jr.
kan, uitgaande van het lineariteitsprincipe,
eenvoudig worden berekend uit tabel I.
5. Analytische berekeningen
Doel en werkwijze
Het doel van de analytische modellering is
tweeledig:
- door vergelijking van de analytisch
berekende verlagingen met de verlagingen
uit de TFR-modellering, kunnen de beide
benaderingen worden geverifieerd
- om de verlagingen van de grondwaterstand en van de stijghoogten door de
onttrekking door pompstation Schinveld
op elk gewenst punt en vooral ter plaatse
van de grondwaterafhankelijke natuurwaarden te kunnen berekenen, is naast de
TFR-modellering een aanvullende,
gebiedsdekkende methode noodzakelijk.
De gebiedsdekkende informatie over de
verlagingen kan op efficiënte wijze worden
verkregen door een analytisch model voor
het onderzoeksgebied
In het gebruikte analytische pakket
(programmapakket AQ-AP, RIVM) kan
per watervoerend pakket slechts één kD
en per scheidende laag slechts één c worden
opgegeven. In werkelijkheid is er echter
sprake van een aanzienlijke ruimtelijke
variabiliteit in de waarde van deze bodem-

constanten (zie afb. 4). Het analytisch
model kan om deze reden slechts een
benaderend inzicht geven in de werkelijk
op een bepaald punt optredende dalingen
van de grondwaterstand of stijghoogte.
Om deze reden is een gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd met behulp van het analytische
model, waardoor inzicht ontstaat in de
minimale en maximale verlagingen ter
plaatse van de waarnemingsputten.
De aldus berekende verlagingen zijn
vervolgens vergeleken met de verlagingen
uit de tijdreeksmodellering.
De gebruikte schematisatie en de invoerparameters worden gegeven in afbeelding 4.
Door spiegeling van de onttrekking is
de Feldbiss als 'ondoorlatende wand'
gemodelleerd.
Resultaten
Uit tabel II kan worden geconcludeerd
dat de berekende verlagingen in het eerste
watervoerende pakket voor alle waarnemingsputten minimaal zijn, wat overeenstemt met de resultaten van de tijdreeksanalyse. Verder blijkt uit afbeelding 4 in
combinatie met tabel II dat de verlagingen
die worden berekend met behulp van het
analytische model beter overeenkomen
met de resultaten van de tijdreeksanalyse
als wordt uitgegaan van een c-waarde voor
de Brunssumklei zoals deze is bepaald uit
de kalibratie van het grondwatermodel van
de Roerdalslenk in plaats van de c-waarde
zoals die is berekend uit de pompproef
Hoogveld, die zich op grote afstand van
pompstation Schinveld bevindt.
Met het analytische model zijn vervolgens
de verlagingen in de diverse watervoerende
pakketten berekend ter plaatse van de
grondwaterafhankelijke natuurwaarden.
6. Conclusies
Aangetoond is dat, door de combinatie van
tijdreeksmodellering met een analytisch
model, met relatief weinig inspanning
een voldoende betrouwbaar gebiedsdekkend beeld kan worden verkregen van de
verlagingen die in het invloedsgebied van
pompstation Schinveld kunnen optreden.

TABEL II - Verlagingen analytische modellering en lijdreeksmodclllering in m.
Methode/geohydrologische parameters
Analytisch model
(zie aß. 4)
ruiscomponent
stijghoogtecomponent
t.cj.v. fluctuaties
n het onttrekkingsdebiet

Watervoerend pakket/waarnemingsfilter
WVP 2

WVP 1

WVP 3

'1018001

P1019001

P1017003

P0020001

P1017004

PI018004

P1019003

P1017001

0,02
0,015
0,016

0,02
0,015
0,015

0,02
0,015
0,015

2,97
1,20
1,68

2,87
1,15
1,61

5,78
2,96
4,13

5,49
2,80
3,93

5,65
2,89
4,04

kD

m m e n Cmax
m a x e n Cmi„
kD
g e m e " Cgem

0,009
0,006
0,007

0,009
0,006
0,007

0,009
0,006
0,007

4,78
1,90
2,77

4,62
1,84
2,69

9,83
5,05
6,96

9,60
4,93
6,81

9,52
4,89
6,74

Tijdreeksanalyse

-

-

-

3,80

3,90

9,12

6,10

6,33

e pompproef Hoogveld
kD

m , „ ™ Cmax
m a x e n Cm,n
kD
g c m e n Scm
kD

e model Roerdalslenk
kD

1982

1994

1986
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Ook is duidelijk dat, voor natuurgebieden
waar de c-waarden van de scheidende
lagen vergelijkbaar zijn met de in het
analytische model gehanteerde c-waarden,
de verlagingen van de grondwaterstand
maximaal in de orde van grootte van centimeters zijn.
De hier beschreven methodiek is interessant in het kader van de voorspelling en
monitoring van de verlagingen door
onttrekkingen zonder dat een uitgebreide
numerieke modellering voorhanden en/of
gewenst is.
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Nederlandse Vereniging
voor Waterbeheer NVA
Erkenning creativiteit en
inventiviteit
Stichting RIONED en NVA
zoeken kandidaten voor
Rioleringsprijs 1996
Dagelijks maken in Nederland duizenden
mensen gebruik van de ondergrondse
inzamel en transportinfrastructuur, de
riolering. Bij ontwerp, aanleg onderhoud,
financiering en beheer van deze leidingsystemen zijn zowel personen individueel,
alsook instellingen, bedrijven en organisaties uit sterk uiteenlopende disciplines
betrokken. Medewerkers van de centrale
overheid, provincies, gemeenten, waterschappen, zuiveraars en onderzoeksinstanties, ondernemers, uitvinders, wetenschappers, fabrikanten en particulieren, zij allen
leveren hun bijdrage aan het functioneren

van het rioolstelsel. Zij en anderen kunnen
tot 22 november kandidaat worden gesteld
voor de jaarlijkse RIONED/NVA Rioleringsprijs. De uitreiking daarvan vindt
plaast tijdens de 10e RIONED-Dag,
29 januari 1997 in de RAI.
De prijs kan worden toegekend aan personen, gemeenten, instellingen, bedrijven of
organisaties die door hun werk een stimulerende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van of een prestatie op het gebeid van
de 'afval-' waterkringloop, met bijzondere
aandacht voor inzameling, opslag, transport en behandeling van afvalwater. Hij
bestaat uit een bedrag van f 7.500,- en een
kunstwerk.
Toekenning vindt plaats door een onafhankelijke jury,waarin de initiatiefnemers elk
drie personen hebben benoemd. Voorzitter
is de emeritus-hoogleraar prof. ir. H. P. S.
van Lohuizen, oud-voorzitter van Stichting
RIONED. De jury heeft de mogelijkheid
een eervolle vermelding toe te kennen.
De jury beoordeelt met name het innoverende karakter, het uitstralingseffect op
de marktontwikkelingen en de duurzaamheidswaarde. Deze beoordeling moet
mogelijk zijn zonder het 'veld' te bezoeken.
Optimaal rioolstelsel
Stichting RIONED, kenniscentrum voor de
buitenriolering, en de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA hebben de
prijs in 1991 ingesteld ter onderstreping
van het belang van een langdurig en optimaal functionerend rioolstelsels. De totale
lengte ven dat hoofdrioolstelsel in Nederland bedraagt inmiddels 76.700 kilometer.
Het aantal kilometers neemt door de realisatie van nieuwe uitbreidingen gestaag toe.
De gebruikers betaalden alleen al in 1995
gezamenlijk bijna één miljard gulden aan
rioolrechten, nog afgezien van de bedragen
die bijna onopgemerkt uit de algemene
middelen voor de instandhouding en
vernieuwing van de ondergrondse infrastructuur worden uitgetrokken.
Tegen de achtergrond van deze recente
cijfers mag van de bij het riool betrokken
instanties een grote inzet worden verwacht.
Zij laten zich dan ook niet onbetuigd.
De afgelopen jaren zijn op rioleringsgebied
talrijke hoogstandjes gemaakt. Op bestuurlijk en technisch gebied bestaan vele voorbeelden van inzicht, inventiviteit en creativiteit rondom het riool.
Voordracht
Iedereen heeft het recht kandidaten voor te
dragen. De kandidaatstelling dient te zijn
voorzien van naam en adres van de
betreffende persoon, gemeente, instelling,
bedrijf of organisatie. Een verdere voor-

waarde is dat de inzending direct te maken
moet hebben met het werkveld integraal
waterbeheer en in het bijzonder met
(aspecten van) inzameling, opslag, transport en behandeling van afvalwater. Ook
dient de inzending een omschrijving te
bevatten van de redenen van voordracht en
(indien mogelijk) worden aangevuld met
verklarende documentatie over de desbetreffende persoon, gemeente, instelling,
bedrijf of organisatie.
De voorgedragen kandidaten moeten
afkomstig zijn uit of gevestigd in Nederland. Uiteraard moeten Stichting RIONED
en NVA kunnen beschikken over de naam
en adres van de inzender(s) van een kandidaatstelling, zeker als de voordracht een
derde betreft.
Inzending is tot uiterlijk 22 november
1996 mogelijk bij de voorzitter van de jury,
p/a Stichting RIONED, Postbus 133,
6710 BC Ede. De secretaris van de jury,
jhr.ir.A.J.H. de Beaufort, isbereikbaar voor
eventuele vragen (telefoon 0318-63 1111).
Eerdere toekenning
De prijs is in eerdere jaren toegekend aan
ing. A. G. van den Herik (1991) voor diens
bijzondere inzet op het terrein van rioleringsopleidingen, aan ing.J.Honingh (1993)
voor diens stuwende werk op het gebied
van de nationale en internationale normalisatie en aan J. van Baar (1995) voor het
uitvinden van het lucht/pers-riool ten
behoeve van afgelegen aansluiting in het
buitengebied.
De inventieve omgang met de rioleringsinvesteringen binnen de gemeentelijke
begroting heeft de gemeente Utrecht (1992)
de prijstoekenning opgeleverd; de enorme
rentelast, zich manifesterend als een
molensteen binnen de gemeentebegroting,
werd in enkele korte stappen direct
afgeschreven met als resultaat een meer
evenwichtige last voor de rioleringssector
daarbinnen. Een geheel andere invalshoek
heeft voor de gemeente Enschede de in
1995 uitgegeven prijstoekenning geïntroduceerd; in deze gemeente werd al jaren
bijzonder handig omgegaan met het overdragen van aanwezige kennis en kunde op
het terrein van de buitenriolering bij overdracht van taken bij pensionering of
vertrek van de leidinggevende, begeleid
door een steeds vernieuwende rioleringsaanpak.
Nadere informatie: Stichting RIONED
Postbus 133, 6710 BC Ede,
Telefoon 0318-631111, Fax 0318-63 3337,
http://www.rioned.org
Email: rioned @dds.nl

