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Hydraulische verblijftijd

Balansenvoorde
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Balansen zijn onmisbaar voor het beheer van water. Datgeldt voorzowel het vvatcrkwaiititeits-als
het waterkwaliteitsbeheer. Met behulp van balansen wordt belangrijke systeemkennisopgedaan, die
significante meerwaarde heeft voor het waterbeheer. Het vergemakkelijkt het berekenen van liet
ejjcitvan maatregelen, foor de feluwcrandmcrenfhctNuldemauw, IVolderwijd, feliiwemecren her
Dronrcnncer) :i|ii dergelijke balansen opgesteld over deperiode 1990 tot en met 1997(zie H2o
nummer 14 15). In dir nummer worden de berekeningen en resultatengepresenteerd. In liet volgende
nummer, dat op j september verschijnt, wordt een toepassing van balansen behandeld: hel int
bednjj halen van het pompgemaa! Kuardijk.
Op deVeluwerandmeren (afbeelding 1)
komen in totaal 30beken uit.De invloed ervan
is het grootst in het Nuldernauw (tabel 1).De
beken zorgen voor het grootste deel van de
belasting van de meren met water en fosfaat.
Naar verhouding komt meer fosfaat dan water
viade beken m het meer.
In de aanvoer bestaat overigens een
aanzienlijke variatie. Dit komt onder meer
doordat het debiet van de beken voornamelijk
bepaald wordt door het neerslagoverschot en
degrondwaterstand. Bijeen hoge grond-

Ajb. 1:

deVeluwerandmeren

waterstand en neerslagoverschot iser in de
beken ook een hoog debiet. De concentratie
nutriënten in de beek neemt significant toe
met het debiet.Daarmee neemt de vracht
meer dan evenredig toe.De belasting door
beken is het hoogst in het vroege voorjaar. De
nutriëntenconcentraties worden vooral
bepaald door de landbouw in het stroomgebied (Rijsdijk en Portielje,:

Transport door sluizen
Het transport door de(drie) sluizen isde
grootste uitgaande balanspost. Er bestaat een
sterk verband tussen de sluitfout van de
balans en het debiet door de sluizen.

De hydraulische verblijftijd geeft inzicht
in de mate van doorstroming in een meer
(afbeelding 2).Het Veluwemeer, het Nuldernauw en het Drontermeer hebben een behoorlijk constante (lage) verblijftijd; de verblijftijd
in het Wolderwijd ismeer variabel De verblijftijd in het Nuldernauw en en Wolderwijd laat
een evenredige relatie met de hoeveelheid neerslagzien. Het Veluwemeer/Drontermeer
respectievelijk het Wolderwijd/Nuldernauw
staan in open verbinding. Daardoor komt de
verblijftijd van deze meren sterk overeen.

Fosfaatbelasting
De fosfaatbelasting van het Wolderwijd en
het Veluwemeer is tamelijk constant en relatieflaag (afbeelding 3).Voor het Nuldernauw
en het Drontermeer is de fosfaatbelasting
meer variabel en heeft een hogere waarde.
Voordezetwee meren bestaat een evenredige
relatie met de hoeveelheid neerslag. Her
Nuldernauw en het Drontermeer zijn voor een
aanzienlijk deel van de fosfaatbelasting afhankelijk van het Wolderwijd en Veluwemeer.

Netto processen in een meer
Met behulp vande formule Cmecr=AxCin

Tabel 1: Procentuelejaarlijkse bijdrage mNuldernauw:gemiddeld(minimum-maximum)
balanspost
water
fosfaat
Puttergemaal 6,1(3,8-10,6) 21,8(14,7-31,9)
Sehuirenbeek 8,7(4,4-12,2) 22,1(11,3-37,0)
overigebeken 4,0(2,8- 5,3)
6,4( 4,0- 7,9)
Totaal
18,8%(11,0-28,1) 50,3%(30,0 -76,8)

Tabel2: Gemiddeldeverejjeniiujs/acror
± standaarddeviatievoorhetdebietdoordesluizen

sluis
Roggebotsluis
Nijkerkersluis
Hardersluis

Uit de warer- en chloridestromen blijkt
dat het debiet onderschat wordt. Deze
onzekerheden (ondersteund door resultaten van ijkingen en
Ajb.
Hydraulische verblijftijd
eerdere balansen
(PER, 1982; IWACO,
1994))zijn omgezet in
vereffeningsfactoren,
om tot sluitende
balansen te komen
(tabel2).

verefïêningsfactor
0,83 ± 0,05
0,751 ± 0>!6
1,00 ± 0,09

Het balansdebiet
wordt alsvolgt berekend: vereffeningsfactor xberekende
debiet.
H20
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Tabel3:

Procentuele bijdrageaanjaarbalansin
Veluwerandmeren

balanspost
kwel
gemaal Lovink
RWZI Harderwijk
RWZI Elburg
30beken
Totaal

water

fosfaat

19,9

9.0

40,6

26,1

V
1,5

8,7

13.6

16,4

24.1

81,1%

81,5%

kan snel inzicht verkregen worden in de
manier waarop de concentratie van een meer
(Cmeer) reageert op die van het instromende
water (Cin).Met behulp van de formule kan
tevens de maximaal toelaatbare belasting berekend worden voor gewenste concentratie. De
factor A is afhankelijk van de processen dieer
in het meer optreden. Isdeze factor kleiner
dan 1, dan treedt er netto retentie op.Alsde
factor groter dan 1 is,iser netto nalevering.
AlsAgelijk aan 1is,iser evenwicht tussen
retentie en nalevering. Het verloop van de
factor Aisuitgezet in afbeelding 4.Globaal
waser tot 1994in het Nuldernauw retentie,
daarna nalevering. Het Wolderwijd schommelt tussen netto retentie en nalevering. In
het Veluwemeer treedt voornamelijk retentie
op. Die retentie is vanaf 1995toegenomen. Het
Drontermeer vertoont de meeste pieken, netto
iser evenwicht.
Erzijn 17belangrijke aanvoerposten van
water en stoffen voor de Veluwerandmeren
(afbeelding 5).Het merendeel van de aanvoer
wordt echter bepaald door vijf posten: gemaal
Lovink, kwel,de twee rioolwaterzuiveringsin-

stallaties (RWZI)en de
som van de 30beken
(tabel 3).Ondanks de
hoge vracht fosfaat
zorgt het uitslagwater
van gemaal Lovink,
door de nog hogere
warervracht, voor
verdunning. De
hoeveelheid en kwaliteit van kwel is niet te
beïnvloeden, die van
de beken slechtsin
marginaal opzicht.
Dezebeide posten
leveren voor het hele
gebied een diffuse
bijdrage. Zodoende
blijven de beide rwzi's
over alsenige beïnvloedbare bron van
betekenis. Daarbij
komt dat de beken een
variabele aanvoer
hebben en de rwzi's
een behoorlijk
constante, wat technische bedrijfsvoering
van eventuele maatregelen vereenvoudigt.

—O'Olitetmee,
• Veluwemeer
WoWerwiW

Afl). 3:

Fosjaatbelasring

Ajb. 4:

AvoorP(meer)=AxP(in)

Debalansen voor
de Veluwerandmeren
worden onder andere ingezet voor waterkwaliteitsmodellering. Eenmaatregel die onderzocht wordt, is vergaande defosfatering bij de
rwzi's. Het isgebleken dat deze maatregel bij
de rwzi Harderwijk effect heeft op alle vier
Veluwerandmeren, de maatregel bij de rwzi

Elburg heeft met name effect in het Drontermeer. Voor het kwantiteitsbeheer worden de
balansen ingezet alsondersteuning van de
ijking van het debiet door de sluizen en een
studie naar de toekomstige
waterhuishouding.*
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