Dynamische simulatie:riolering, transport en zuivering

Inleiding
Met de inzameling, het transport en de
zuivering van afvalwater zijn grote bedragen
gemoeid. Een afvalwatersysteem voor een
stad van 100.000 inwoners vertegenwoordigt
al gauw een vervangingswaarde van een
half miljard. De aanpassingen aan het
systeem, uitgaande van CUWVO-aanbevelingen en AMvB's met betrekking tot
stikstof en fosfaat, vergen investeringen
van vele tientallen miljoenen. Ook het
beheer en onderhoud vraagt grote financiële
inspanningen.
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Teneinde de aanwezige infrastructuur
optimaal te benutten, de benodigde investeringen zo effectief mogelijk aan te wenden
en de kosten voor beheer te minimaliseren,
is een goede afstemming tussen gemeenten
en waterbeheerders van wezenlijk belang.
Initiatieven hiertoe worden de laatste jaren
steeds meer genomen. Ook in de 4e Nota
waterhuishouding wordt het belang van
een integrale benadering van afvalwatersystemen onderstreept.
Een dergelijke afvalwatersysteembenadering
vraagt, met het oog op de bestuurlijke en
financiële belangen c.q. verantwoordelijkheden van de betrokken instanties, om een
heldere technisch inhoudelijke afweging.
Hiervoor dient de onderlinge beïnvloeding
van de componenten van het afvalwatersysteem goed in beeld te worden gebracht,
zodat de effecten van voorgenomen maatregelen kunnen worden beoordeeld.
Dynamische processen en interacties
spelen hierbij een belangrijke rol.
In het voorliggende derde en afsluitende
artikel van een drieluik wordt ingegaan op
de afvalwatersysteembenadering en de rol
daarin van het dynamische simulatiemodel
RITZ (Riolering, Transport en Zuivering).
In de eerste twee artikelen van het drieluik
[1, 2] zijn de praktische mogelijkheden van

Samenvatting
Het beheer van afvalwatersystemen berust in Nederland bij gemeenten en waterkwaliteitsbeheerder. Een optimaal functionerend afvalwatersysteem vraagt derhalve
om afstemming van ontwerp- en beheersactiviteiten. Voor een geïntegreerde afvalwatersysteembenadering is in de eerste plaats technisch inhoudelijke kennis noodzakelijk over de dynamische interacties tussen de verschillende deelsystemen.
Het dynamische simulatiemodel RITZ staat hierbij als hulpmiddel beschikbaar.
Infrastructurele en operationele maatregelen binnen het afvalwatersysteem kunnen
op een objectieve manier met elkaar worden vergeleken. Inmiddels zijn in Nederland
verschillende projecten gestart, waarbij waterbeheerders, gemeenten en Rijkswaterstaat betrokken zijn. Het gezamenlijke proces toont de bereidheid te streven naar
een optimaal functionerend afvalwatersysteem tegen minimale maatschappelijke
kosten.

dynamische simulatiemodellen voor rwzi's
nader beschouwd.
In dit artikel wordt, nadat de noodzaak
van een integrale benadering van het afvalwatersysteem is toegelicht het simulatiemodel RITZ gepresenteerd. Vervolgens
wordt de aanpak van optimalisatie van
afvalwatersystemen besproken en worden
enkele projecten gepresenteerd waarbij
inmiddels met deze benadering ervaring is
opgedaan.
Van sectoraal naar integraal
Het afvalwatersysteem is een complex
geheel van rioolstelsels, gemalen, transportleidingen en rwzi, met als belangrijkste
functies het wegnemen van risico's voor de
volksgezondheid, en het voorkomen van
wateroverlast en ontoelaatbare vervuiling
van oppervlaktewater(en), bodem en
grondwater. Deze functies dienen te
worden gerealiseerd tegen liefst zo laag
mogelijke maatschappelijke kosten.
Bij een sectorale benadering van het afvalwatersysteem, waarbij gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders onafhankelijk van
elkaar invulling geven aan de CUWVOaanbevelingen, respectievelijk de AMvB's
voor fosfaat en stikstof, wordt een optimaal
gebruik van financiële middelen vaak niet
bereikt.
Zo kan voor het verhogen van de pompovercapaciteit (P.O.K.) van een gemengd
rioolstelsel tot 0,7 mm/h de aanleg van een
nieuwe persleiding en uitbreiding van de
hydraulische capaciteit van een rwzi noodzakelijk zijn. Alternatieve maatregelen in
de riolering, zoals het afkoppelen van
verhard oppervlak en/of het realiseren
van extra berging vergen wellicht lagere
investeringen. In een sectorale benadering
wordt deze afweging niet gemaakt.
Ook bij het streven naar emissie reductie
vanuit de riolering kan een sectorale
benadering tot ongewenste effecten leiden.
Immers de realisatie van extra berging
kan een nadelige invloed hebben op de
emissies vanuit de rwzi. De ledigingstijd
van de riolering neemt toe, waardoor de

rwzi gedurende een langere tijd hydraulisch
maximaal wordt belast. De effluenthoeveelheden nemen toe en ook de gemiddelde
effluentkwaliteit kan ongunstig worden
beïnvloed. Bij een sectorale benadering
worden dergelijke invloeden niet in de
beschouwing betrokken en komen voordelen van alternatieve maatregelen
(b.v. afkoppelen van verhard oppervlak)
onvoldoende aan naar voren.
Uit de voorgaande twee voorbeelden mag
duidelijk zijn dat een integrale afweging
van maatregelen noodzakelijk is, om tegen
minimale maatschappelijke kosten de
gestelde doelen te bereiken .
Door een integrale benadering wordt het
inzicht in het functioneren van het afvalwatersysteem vergroot. De benodigde
berging in de riolering en capaciteiten van
zowel rioolgemalen als rwzi kunnen in
onderlinge samenhang worden vastgesteld.
Indien in verband met effluenteisen voor
een deelstroom van de rwzi een vierde
traps zuivering nodig is, kan de benodigde
hydraulische capaciteit van deze vierde
trap, statistisch onderbouwd, worden
bepaald.
Ook komen maatregelen/strategieën in
beeld, die bij beschouwing van de afzonderlijke deelsystemen niet voor de hand
liggen. Bijvoorbeeld het periodiek
(of voorafgaand aan voorspelde neerslag)
doorspoelen van een lange persleiding met
oppervlaktewater. Hiermee kan de stootbelasting van de rwzi, die optreedt als aan
het begin van een bui de inhoud van de
persleiding - met dwa-concentratie - in
korte tijd op de rwzi wordt aangevoerd,
worden gereduceerd.
RITZ
Gezien de complexiteit van het afvalwatersysteem en de enorme investeringen die
vaak met aanpassingen gepaard gaan, is
het wenselijk om voorafgaande aan de
uitvoering van maatregelen te weten welke
effecten en consequenties kunnen worden
verwacht. Om de dynamische interacties
binnen het totale afvalwatersysteem zicht-
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baar te maken heeft DHV het simulatiemodel RITZ ontwikkeld, een acroniem
voor Riolering, Transport en Zuivering.
Dit model kan als hulpmiddel worden
gebruikt om te komen tot een heldere
vergelijking van mogelijke maatregelen
binnen een afvalwatersysteem.
In het dynamische simulatiemodel RITZ
worden rioolstelsels (inloopmodel, onderbemalingen, randvoorzieningen, overstorten), transportleidingen (verblijftijd,
omzettingsprocessen) en de rwzi aan elkaar
gekoppeld. Het in Nederland geselecteerde
simulatiemodel voor rwzi's - SIMBA - is
in RITZ geïntegreerd.
De kracht van RITZ ligt onder meer in de
mogelijkheid om neerslagreeksen (bijvoorbeeld 10 jaar) door te rekenen. Op basis
van de resultaten kunnen statistische
uitspraken worden geformuleerd over
bijvoorbeeld overstortingsfrequenties en
-hoeveelheden en de performance van de
rwzi. De invloed van de opeenvolging van
buien (ledigingstijd rioolstelsels, hersteltijd
rwzi) wordt hierin meegenomen.
Tenslotte kunnen verschillende regelingen
eenvoudig in RITZ worden geïmplementeerd en onderling worden vergeleken.
Als voorbeeld kan hierbij worden genoemd
het terugkoppelen van het functioneren
van de rwzi (slibspiegel in nabezinktanks)
naar de maximaal toelaatbare aanvoer of
een regeling om de beschikbare berging in
de rioolstelsels optimaal te benutten.
Met RITZ staat een hulpmiddel ter
beschikking, waarmee maatregelen binnen
het afvalwatersysteem voor de verschillende betrokken partijen op een objectieve
manier kunnen worden vergeleken.
Aanpak
Bij het vaststellen van de gewenste aanpak
van een afvalwatersysteemoptimalisatie
spelen zowel organisatorische als inhoudelijke aspecten een rol.
Het aantal bij een afvalwatersysteem
betrokken partijen (gemeenten en waterkwaliteitsbeheerder) is bijvoorbeeld van
invloed op het proces van selecteren en
afwegen van mogelijke maatregelen binnen
de randvoorwaarden en uitgangspunten
die elke organisatie stelt. Ook de mate
waarin de actuele situatie van het afvalwatersysteem afwijkt van de gestelde
doelen is van invloed. Hoe omvangrijker
de benodigde maatregelen zijn, hoe meer
voordeel is te behalen met een optimale
keuze en afstemming van maatregelen.
Er kunnen overigens binnen een afvalwatersysteem per betrokken instantie
grote verschillen zijn in benodigde investeringen. Participatie van alle partijen in
het optimalisatieproces is daarom van
groot belang voor het bereiken van het
gemeenschappelijk doel.
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Bij het optimaliseren van een afvalwatersysteem zullen in beginsel alle mogelijke
maatregelen moeten worden beschouwd
om tot het meest geschikte maatregelenpakket c.q. scenario te kunnen komen.
Immers, veelal is één type maatregel niet
afdoende of niet het meest kosten-effectief,
en zal moeten worden gezocht naar een
combinatie van maatregelen, waarmee op
zo efficiënt mogelijke wijze invulling kan
worden gegeven aan gestelde doelen en
randvoorwaarden.
De invulling hiervan start met het in kaart
brengen van het afvalwatersysteem.
Hierbij kan worden uitgegaan van de
huidige situatie, maar ook van een situatie
na realisatie van de vigerende plannen.
Deze uitgangssituatie dient als referentie
voor het bepalen van de invloed van
mogelijke maatregelen. Op basis van de
na te streven doelen en de karakteristieken
van het afvalwatersysteem worden scenario's opgesteld, bestaande uit (combinaties
van) infrastructurele en operationele maatregelen (zie tabel I).Hierbij wordt rekening
gehouden met randvoorwaarden, welke
door de betrokken partijen worden
geformuleerd. Een eerste selectie van
scenario's vindt plaats op basis van inzicht
in het huidige systeem. Indien noodzakelijk wordt hiertoe ook een gevoeligheidsanalyse opgezet. Vervolgens worden met
behulp van RITZ voor de kansrijke
scenario's simulatieberekeningen uitgevoerd.
Beoordeling vindt plaats op basis van
kosten en emissies. Eén en ander dient te
worden afgewogen tegen maatregelen in
het ontvangende oppervlaktewater
(compartimentering, doorspoeling, milieuvriendelijke oevers), waarbij tevens
gestelde doelen ter discussie kunnen
komen.
De kenmerken en specifieke doelen van
het te optimaliseren afvalwatersysteem zijn
bepalend voor het uiteindelijke pakket
van infrastructurele en operationele maatregelen. Dit optimum zal voor elk afvalwatersysteem dan ook anders zijn.
De volgende systeemkenmerken zijn onder
meer van invloed:
- structuur van het afvalwatersysteem

(onderbemalingen, configuratie transportleidingen);
- verdeling van berging in rioolstelsels en
capaciteiten van rioolgemalen en rwzi;
- aanwezige typen rioolstelsels (gemengd,
verbeterd gescheiden, gescheiden) en
ruimtelijke spreiding ervan in afvalwatersysteem;
- aanwezigheid van (lange) persleidingen;
- gevoeligheid van rwzi voor (langdurige)
rwa-belasting of pieken in de biologische
belasting;
- aantal lozingspunten / ontvangende
wateren.
In opdracht van RIZA, STOWA, het
ministerie van VROM en de stichting
RIONED is een redeneertrant voor
afleiden van doelstellingen voor afvalwatersystemen ontwikkeld: OAS [3].Deze redeneertrant, die elders in dit nummer wordt
beschreven [4],ondersteunt het formuleren
van expliciete emissie-eisen / wegingscriteria, rekening houdend met:
- differentiatie in kwetsbaarheid van
ontvangende oppervlaktewateren;
- gevoeligheid van oppervlaktewater voor
stootlozingen en jaarvrachten;
- afwijkingen van huidige emissies ten
opzichte van de doelstellingen.
De technisch-inhoudelijke benadering met
RITZ past uitstekend binnen de redeneertrant. Om in OAS-termen te spreken 'met
RITZ kunnen aandachtspunten voor het
afvalwatersysteem worden geanalyseerd,
de oorzaken van het niet bereiken van
gestelde doelen worden achterhaald'.
Daarnaast kan RITZ worden ingezet voor
de consequentie-analyse; het vergelijken
van mogelijke (pakketten van) maatregelen
op basis van de mate waarin de gestelde
doelen worden bereikt. Met OAS wordt
een kader geboden om de uitkomsten van
RITZ te kunnen gebruiken in een brede,
integrale afweging.
Ervaringen
De hiervoor geschetste benadering van
afvalwatersystemen is inmiddels door
meerdere waterkwaliteitsbeheerders en
gemeenten opgepakt. De doelstellingen

TABEL I - Voorbeelden vanmaatregelen aanhet afvalwatersysteem.
Input

Systeem

Infrastructureel
- afkoppelen schoon verhard
oppervlak
- aankoppelen vervuild verhard
oppervlak
- minimaliseren schoon water
lozingen (koel- en drainagewater)
- vergroten P.O.K.
- hydraulische capaciteit rwzi
- realiseren bergingscapaciteit
- realiseren randvoorzieningen

Operationeel
verminderen watergebruik (composttoiletten,
spaardouchekoppen en spoelonderbrekers)
waterhergebruik

optimaal gebruiken beschikbare bergingscapaciteit
afstemmen capaciteit riolering en rwzi
aangepast ledigen rioolstelsels (na RWA)
prioriteren overstortingen naar type rioolstelsels
ontlasten kwetsbaar oppervlaktewater
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en systeemeigenschappen verschillen per
situatie.
Bij de afvalwatersysteemstudie Horstermeer
zijn zes gemeenten en een waterkwaliteitsbeheerder betrokken. Het afvalwatersysteem dient te worden uitgebreid en
aangepast aan de hedendaagse eisen, terwijl
de emissies van het huidige systeem naar
een veelheid van (vaak kwetsbare) oppervlaktewateren plaats vindt.
Bij het afvalwatersysteem Harderwijk e.o.
zijn drie gemeenten, een waterkwaliteitsbeheerder en Rijkswaterstaat betrokken.
Ook hier geldt dat het afvalwatersysteem
moet worden aangepast aan de geldende
eisen. In tegenstelling tot de situatie bij
Horstermeer vinden de emissies van overstorten en effluent voor het overgrote deel
plaats op hetzelfde water (het Veluwemeer).
Voor het afvalwatersysteem Geestmerambacht wordt vanuit het bestaande afvalwatersysteem gekeken naar optimalisatie
door met name operationele maatregelen,
teneinde de emissies naar het ontvangende
oppervlaktewater te reduceren.
De verschillende afvalwatersysteemstudies
hebben onder meer geleid tot de volgende
bevindingen:
- Jaaremissies uit de riolering bedragen
slechts enkele procenten van de totale jaarlijkse emissie van een afvalwatersysteem.
De conclusie dat de inspanningen derhalve
aan de kant van de waterkwaliteitsbeheerder
moeten liggen is echter te snel geformuleerd. Emissies uit riolering hebben via
overstorten een sterk momentaan karakter.
Ondanks het geringe jaarvolume kan het
effect ervan groter zijn dan dat van een
constante effluentlozing met een beduidend
grotere jaarvracht. Immers, 'als een vis
eenmaal geleerd heeft op zijn rug te zwemmen verleert ie het nooit meer'. De effecten
zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de
kenmerken en functies van het ontvangende
oppervlaktewater.
- De dwa maakt al gauw 90% uit van het
totale effluentvolume van een rwzi.
Maatregelen die - bij gelijkblijvende vuilvracht - het dwa-volume reduceren kunnen
een grote invloed hebben op de jaaremissie
van de rwzi. Afhankelijk van het type rwzi
en de beschouwde vuilparameter kan een
volumereductie met 10% de jaaremissie
van de rwzi reduceren met 5-9%.
In situaties dat deze jaaremissie van de
rwzi belangrijk is zouden inspanningen
om het watergebruik te reduceren en
hergebruik te stimuleren weleens meer
effect kunnen sorteren dan maatregelen in
riolering of rwzi.
- Het optimaal benutten van beschikbare
berging in een afvalwatersysteem met
behulp van een operationeel besturingssysteem, kan emissies uit de riolering sterk
reduceren. In situaties dat overstortingen

niet kunnen worden voorkomen kan extra
voordeel worden behaald door overstortingen uit gemengde stelsels zo veel
mogelijk te ontzien ten koste van overstortingen uit verbeterd gescheiden stelsels.
Ook kunnen met een besturingssysteem
overstortingen naar de meest kwetsbare
wateren zo veel mogelijk worden voorkomen. De aldus bereikte voordelen
kunnen worden vertaald naar een reductie
van de benodigde investeringen in berging
en/of transport- (en rwzi-)capaciteit. In
situaties waarbij de gesommeerde capaciteit
van de eindgemalen naar de rwzi groter is
dan de hydraulische capaciteit van de rwzi
worden de aangegeven voordelen van een
operationeel besturingssysteem nog eens
aanzienlijk vergroot.
- Afkoppelen van schone verharde oppervlakken van gemengde stelsels is gunstig
voor emissies uit zowel riolering als rwzi.
Bij een reductie van het verharde oppervlak met 10% neemt de emissie uit de
riolering met 20 à 25% af en wordt ook de
afvoer naar de rwzi gereduceerd. Extra
berging in de riolering leidt weliswaar tot
een reductie van emissies uit de riolering,
maar tegelijkertijd tot een toename van
de emissies uit de rwzi omdat er meer
water naar de rwzi wordt gevoerd. Bij een
afweging tussen bijvoorbeeld het realiseren
van extra berging en het afkoppelen van
verhard oppervlak dienen daarom
consequenties voor zowel overstortingen
als effluentlozingen te worden beschouwd.
Op basis van de eerste resultaten van de
genoemde afvalwatersysteemstudies kan
reeds nu worden geconcludeerd dat milieurendement en kostenefficiency inhoud
krijgen. Het beter benutten van aanwezige
infrastructuur en het minimaliseren van
benodigde uitbreidingen en aanpassingen,
in combinatie met minimalisatie van
emissies blijkt in al deze studies haalbaar.
De potentiële besparingen op maatschappelijke kosten zijn daarbij groter dan op
voorhand werd verwacht. Dat het uitvoeren
van een afvalwatersysteembenadering kan
leiden tot een ander maatregelenpakket
dan waar op voorhand van werd uitgegaan,
zal geen verrassing meer zijn.
Afsluiting
Nadat in de eerste twee artikelen van een
drieluik is ingegaan op de praktische
mogelijkheden van dynamische simulatiemodellen voor rwzi's, is in het afsluitende
artikel de afvalwatersysteembenadering,
en de rol daarin van het dynamische
simulatiemodel RITZ belicht. Binnen de
in het voorliggende artikel beschreven
integrale systeembenadering zijn hierbij
nadrukkelijk de technisch inhoudelijke
aspecten centraal gesteld. Vanuit deze
invalshoek worden alle mogelijkheden in

beeld gebracht en met elkaar vergeleken.
Het dynamisch simulatiemodel RITZ
faciliteert het bereiken van een objectieve
afweging van maatregelen. Actieve inbreng
van alle betrokken partijen is bij dit proces
van groot belang opdat een gedragen en
onderbouwd pakket van infrastructurele
en operationele maatregelen kan worden
samengesteld.
Daar waar gemeenten en waterkwaliteitsbeheerder reeds bij het proces betrokken
zijn reageert men enthousiast. Hiermee
wordt een goede basis gelegd voor het
invullen van het bestuurlijke traject.
Het zal van moed getuigen om verder te
kijken dan de eigen verantwoordelijkheden. Maar alleen dan kan invulling
worden gegeven aan een afvalwatersysteembenadering en kunnen gestelde doelen
tegen minimale maatschappelijke kosten
worden bereikt.
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P. B.WORM and N. JEURINK:
SAM, a new instrument for eco-hydrological
research
A new instrument, called 'SAM', was developped to
analyse the effects of changes in the hydrological
situation upon the abiotic environment and the
vegetation. 'SAM' calculates the changes in four
different abiotic parameters, i.e. humidity,
nourishment, acidification and salinity.
The geohydrological effects are translated into the
abiotic parameters. When different alternatives for
hydrological changes are regarded, all alternatives
can be presented as a combination of (changed)
abiotic parameters. SAM hereby provides the
oppertuniry for acomparison of these alternatives.
Over 30 different combinations ofthe abiotic
parameters are regarded.
Within each combination of abiotic parameters so
called 'ecotypes' are defined. The ecotypes describe
the natural succession at sites with a constant
abiotic situation. The vegetation of an area is
translated into ecotypes (thus also into abiotic
parameters). Comparison with the present
vegetation provides the opportunity to check the
predictions made by SAM.The predictions made by
SAM will therefore be relatively reliable. Moreover
SAM is able to predict the effects of hydrological
changes (and changes in the management of areas)
upon the vegetation.

