Voorspelling van de looptijd van een verontreinigingsgolf op de Rijn
tussen Lobith en Hagestein

Inleiding
Naar aanleiding van de brand bij het
chemieconcern Sandoz in 1986, waarbij
een grote hoeveelheid met bestrijdingsmiddelen verontreinigd bluswater in de
Rijn stroomde, werd op de ministerconferentie van de Rijnoeverstaten in december
1986 tot het 'Rijnactieprogramma'
besloten.

R. A.VAN MAZIJK,
TU Delft

IR. S.WUIJTS,
NV XX'atertransponmaatschappij
Rijn-Kennemerland WRK

In dit kader werd een gemeenschappelijk
comité van deskundigen van de Internationale Commissie ter bescherming van de
Rijn tegen verontreiniging (IRC) en de
Commissie voor de Hydrologie van de
Rijn (CHR) opgedragen een rekenmodel
te ontwikkelen om de aankomsttijd en de
spreiding van een verontreinigingsgolf te
kunnen voorspellen. De werkzaamheden
werden uitgevoerd door ambtelijke instanties, universiteiten en particuliere instituten uit Zwitserland, Duitsland, Frankrijk
en Nederland. Hen eerste versie van dit
zogenaamde Rijnalarmmodel is in 1988
gereed gekomen en toegezonden aan alle
'Waarschuwings- en Alarmeringsstations'
langs de Rijn. De nu vigerende versie 2.1
kwam in het najaar van 1992 beschikbaar.

Samenvatting
In het kader van het 'Rijnactieprogramma' is het Rijnalarmmodel ontwikkeld,
waarmee de aankomsttijd en de spreiding van een verontreinigingsgolf, afkomstig
van een kortstondige ongewenste lozing op de Rijn wordt voorspeld.
In Nederland wordt dit model gebruikt door de Rijkswaterstaat bij de uitvoering
van zijn beheerstaken. De waterleidingbedrijven die hun water aan de
Rijn(-takken) onttrekken, kunnen dit model gebruiken bij de bepaling van hun
innamebeleid.
De Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) te Nieuwegein
neemt water in uit de Nederrijn/Lek. Met het Rijnalarmmodel wordt nu de looptijd van een verontreinigingsgolf tot de stuw bij Hagestein, nabij het innamepunt,
voorspeld. Bij lage afvoersituaties geeft het model echter geen goede voorspelling
van de in werkelijkheid optredende looptijd over het traject Lobith-Hagestein.
Afwijkingen van meer dan een week zijn daarbij geen uitzondering. De looptijd tot
Lobith wordt daarentegen wèl goed voorspeld.
Analyse van de looptijd Lobith-Hagestein toonde aan, dat de looptijd zeer sterk
wordt bepaald door het beheer van de tussenliggende stuwen te Driel, Amerongen
en Hagestein. Verder bleek dat het door de Rijkswaterstaat opgegeven stuwprogramma S285 - dat de basis voor het Rijnalarmmodel vormt - en uitgaat van een
vaste afvoerverdeling over de Nederlandse Rijntakken bij een gegeven Rijnafvoer
te Lobith, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.
Deze inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van het model WRKAlarm, dat
rekening houdt met deze afvoer- en waterstandsvariaties in plaats en tijd. Het
model berekent de looptijd Lobith-Hagestein met een nauwkeurigheid van
10-15% en biedt voor lage afvoersituaties een goede aanvulling op het Rijnalarmmodel.

trajecten kunnen op hun beurt weer zijn
onderverdeeld in een reeks compartimenten waarover het dwarsprofiel min of
meer constant is en daarmee de stroomsnelheid.
Zo is in het Rijnalarmmodel de Rijn
tussen Lobith en Hagestein in meerdere
riviertrajecten opgesplitst, die ook zijn
onderverdeeld in een reeks van compartiAjb. 1- Opdelingvan deRijn inrivtertrajeeten met
afvoermeetstatwns.

Rijnalarmmodel
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het
Rijnalarmmodel was het krijgen van een
rekenmodel, dat relatief snel met de op
dat moment beschikbare hydrologische
gegevens kan werken. De hydrologische
grondslag van het model wordt gevormd
door looptijdberekeningen.
Voor de looptijdberekeningen is de Rijn
van het Bodenmeer tot aan de stuw in
Hagestein, inclusief de zijrivieren opgesplitst in een groot aantal trajecten. Deze
opsplitsing is zo gekozen dat splitsings- en
samenvloeiingspunten op trajectgrenzen
liggen en dat er zich per traject een
afvoermeetstation bevindt waarvan de
daar gemeten waarden representatief
mogen worden geacht voor het desbetreffende traject (afb. 1). Bij deze opdeling is
van een stationaire afvoersituatie binnen
een riviertraject uitgegaan. Deze rivier-

menten (afb. 2). De looptijden op deze
riviertrajecten worden uitsluitend bepaald
door de afvoer bij Lobith. Daarbij wordt in
het model uitgegaan van de afvoerverdeling over de Rijntakken, zoals die door de
Rijkswaterstaat is vastgelegd in het stuwprogramma S285: voor afvoeren kleiner
dan 1400 ra'/s te Lobith zijn de stuwen in
de Nederrijn neergelaten. Voor de scheepvaart wordt een minimale afvoer van
25 m 3 /s gehandhaafd op de Nederrijn en
Lek. De afvoer van het Pannerdens
Kanaal stroomt zodoende vrijwel geheel
via de IJssel af. Stijgt de afvoer van de
IJssel boven de 285 m 3 /s, dan worden de
stuwen langzaam geopend.
In Nederland wordt het Rijnalarmmodel
gebruikt door Rijkswaterstaat en door
waterleidingbedrijven die hun water aan
de Rijn(-takken) onttrekken.

^ '"'H
Afvoermeetstation

Waterwinstation ir. Cornelis Biemond
Het waterwinstation ir. Cornelis Biemond
(WCB) van de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) te
Nieuwegein neemt water in uit het Lekkanaal (afb. 3) en zuivert dit direct tot
halffabrikaat. Het halffabrikaat wordt geleverd aan waterleidingbedrijven en industrie, waar het wordt verbruikt voor de
drinkwaterbereiding via (diep)infiltratie in
de duinen en als proceswater. Vooral voor
de infiltratie wordt een zo constant mogelijke kwaliteit en kwantiteit van het geleverde water geëist.
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Het Lekkanaal staat via de Beatrixsluizen
in verbinding met de Nederrijn/Lek.
Tijdens de passage van verontreinigingsgolven op de Rijn door een calamiteit, kan
de kwaliteit van het in te nemen water
dusdanig verslechteren dat de inname
gedurende een aantal dagen moet worden
gestaakt. Om bovengenoemde leveringseisen moet een dergelijke innamestop zo
kort mogelijk worden gehouden. Een
goede voorspelling van de looptijd van
een verontreinigingsgolf op de Rijn is
daarbij onontbeerlijk.
Op dit moment wordt in geval van een
lozing op de Rijn de looptijd tot de dicht
bij de inlaat gelegen stuw van Hagestein
voorspeld met het Rijnalarmmodel. Vooral
bij lage afvoersituaties geeft het model
geen goede voorspelling van de in werkelijkheid optredende looptijd van Lobith tot
Hagestein. Zo bleek bij de uitvoering van
een tracerproef in september 1990 ter
verificatie van het Rijnalarmmodel versie
2.1 een verschil van 8 dagen te bestaan
tussen de berekende en de gemeten looptijd vanaf het lozingspunt nabij Basel in
het Rhein-Seitenkanal (Rijn-km 174.1) tot
Hagestein (Rijn-km 946.5), terwijl de
looptijd tot Lobith wèl goed werd voorspeld. De afvoer te Lobith bedroeg op dat
moment circa 1100m 3 /s (afb. 4).
Analyse looptijd Lobith-Hagestein
Vanwege de gesignaleerde onnauwkeurigheid van het Rijnalarmmodel voor de
looptijd Lobith-Hagestein is een analyse
van de waterbeweging op dit traject uitgevoerd. Er zijn daarbij twee invalshoeken
gehanteerd [Van Mazijk, Reitsma en
Wuijts, 1992]:
- patroonherkenning van het concentratieverloop van een tracer, gemeten bij
Lobith en Hagestein;
- analyse van het verloop van de afvoer
en de waterstanden tussen Lobith en
Hagestein.

Afb. 2 - Schcmaüsatie
Nederlandse Rijntakken
in riviertrajectcn volgens
het Rijnalarmmodel.

Afb. 3 - Situatieschets.
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Afb. 4 - Looptijden
Lobith-stuw Hagestein.

Als tracerparameter is chloride gebruikt.
Op basis van de week-caesuur in het
lozingspatroon van de Franse kalimijnen
kan de looptijd van Lobith tot Hagestein'
worden bepaald. Het tijdsinterval tussen
het passeren van de concentratiepiek bij
Lobith en Hagestein is de looptijd LobithHagestein (afb. 5). In afbeelding 4 zijn de
1

Chloride bleek ter plaatse van de inlaat van de
W C B slechts 5 maal per week te worden bepaald.
Voor patroonherkenning is een dagelijkse bepaling
noodzakelijk. Het meest nabij gelegen meetpunt
waar wel dagelijks de chlorideconcentratie wordt
gemeten is Ilagestein.

-Alarmmodel
Versie 2.1

H Chloride-metingen

gevonden looptijden tegen de afvoer te
Lobith uitgezet. Ter illustratie is ook de
looptijd volgens het Rijnalarmmodel
weergegeven. Vooral bij lage afvoersituaties is de correlatie tussen afvoer en looptijd gering en de afwijking ten opzichte
van het Rijnalarmmodel bijzonder groot.
Bij een hydrologische beschouwing van de
verschillende compartimenten tussen
Lobith en Hagestein bleek dat bij lage
afvoeren te Lobith de looptijd zeer sterk
wordt bepaald door het beheer van de
stuwen te Driel, Amerongen en Hagestein.
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Vervolgens vraagt het model om de afvoer
en de waterstand op het tijdstip tj = t0 +
At0 in het Pannerdens Kanaal en bepaalt
hiermee op gelijke wijze de looptijd over
het deeltraject Pannerdense KopIJsselkop. Dit wordt zo voortgezet totdat
de totale looptijd Lobith-stuw Hagestein is
berekend. De looptijd van Hagestein tot
de inlaat WRK wordt op dezelfde wijze
berekend.

" Lobilh
- Hagestein

Looptijd t

Chloride [mg/l] 200

A/b. 5 - Looptijdbepaling op basis van chloridemeetreeksen

Het door de Rijkswaterstaat opgegeven
stuwprogramma S285 blijkt in de praktijk
niet als zodanig te worden gehanteerd. Zo
wordt de hefhoogte van de stuwen niet
alleen bepaald door de afvoer via de IJssel,
maar ook door de waterstand op de 'stuwpanden' Driel-Amerongen en
Amerongen-Hagestein. Op beide panden
wordt een streefpeil gehanteerd. De
afvoer wordt sterk bepaald door de handhaving van dit peil. Bij een volledig
gestuwde situatie wordt in S285 een
afvoer op de Nederrijn/Lek van 25 m 3 /s
aangehouden, terwijl de op dat moment
gemeten waarden tussen 0 en 100 mVs
kunnen liggen en bovendien per dag en
per meetpunt zeer sterk kunnen variëren,
ook bij een constante afvoer te Lobith
[Van Mazijk, Reitsma en Wuijts, 1992]. De
afvoeren vanaf de IJsselkop zijn dus niet
eenduidig aan de afvoer te Lobith gerelateerd. Deze factoren tezamen kunnen bij
éénzelfde afvoer te Lobith variaties van
8 dagen in de looptijd veroorzaken. Voor
een goede looptijdbepaling blijkt dan ook
dat expliciet rekening moet worden
gehouden met de afvoer- en waterstandsvariaties vanaf de IJsselkop.
In vervolg op de bovengenoemde analyse
is derhalve door de WRK in samenwerking met de Lechnische Universiteit Delft
het stoftransportmodel 'WRKAlarm'
ontwikkeld, waarmee de looptijd op basis
van het actuele verloop van de afvoeren
en waterstanden wordt berekend. De
huidige vigerende versie 1.2 heeft betrekking op de Rijn van Lobith tot het innamepunt WRK aan het Lekkanaal. Dit
betekent, dat in dit model niet alleen de
Rijn tussen Lobith en Hagestein is opgenomen, maar ook het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het Lekkanaal tot het
samenvloeiingspunt van deze kanalen
(afb. 6).

Resultaten
Omdat het Rijnalarmmodel het stoftransport voorspelt tot aan de stuw bij
Hagestein en bovendien alleen bij Lobith
en Hagestein volledige meetreeksen van
chloride beschikbaar waren, worden in het
navolgende alleen de looptijden van
Lobith tot Hagestein, zoals die berekend
zijn met WRKAlarm nader beschouwd.

1990-1992.

WRKAlarm
In het model 'WRKAlarm' is de Rijn
vanaf Lobith tot het innamepunt WCB
geschematiseerd in een aantal deeltrajecten (afb. 6).
De looptijd wordt stapsgewijs in de tijd
berekend 2 . De berekening start met het
opvragen door het model van de afvoer en
de waterstand bij Lobith op het tijdstip t0
(passage verontreiniging bij Lobith).
Vervolgens wordt de gemiddelde stroomsnelheid u gem (t 0 ) over het eerste deeltraject Lobith-Pannerdense Kop berekend:
Q(to)
(to)

(!)

A(t0)

met
u gem (t 0 ) = gemiddelde stroomsnelheid op
to [m/s]
Q(t 0 ) = afvoer Lobith op t0 [m3/s]
A(t0) = maatgevende dwarsdoorsnede
op t0 [m2]
De looptijd At0 over de deeltrajectlengte L
wordt dan:
Atn=-

^l.obilh-Pann. Kop
u

2

gem (to)

Afb. 6 - Sehematisatte
van de Rijn van Lobith
tot het innamepunt van
de WRK te Nieuwegein
volgens het WRKAlarmmodel.

De afwijkingen tussen de met het Rijnalarmmodel berekende waarden en de
looptijden op basis van een vergelijking
van de gemeten chloridemeetreeksen,
worden onder andere veroorzaakt door de
afwijkingen tussen het stuwprogramma
S285 en de in werkelijkheid optredende
afvoeren en waterstanden. WRKAlarm is
een model dat de mogelijkheid biedt om
de effecten van die afwijkingen in de
looptijdberekening te verdisconteren.
Invoering van de afvoerverdeling volgens
S285 in WRKAlarm zal dus dezelfde
waarden moeten opleveren als het Rijnalarmmodel. Afbeelding 7 geeft aan dat de
in WRKAlarm gebruikte schematisatie
correct is.
In afbeelding 8 wordt weergegeven in
hoeverre de op basis van de chloridemeetreeksen gevonden looptijden met de met
WRKAlarm berekende looptijden
correleren. In het algemeen is de door
WRKAlarm berekende looptijd 10-15%
groter dan de looptijd die op basis van de
chloridemeetreeksen is bepaald.
Deze afwijking kan veroorzaakt zijn door
de wijze waarop in beide gevallen de
looptijd is bepaald.
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veroorzaakt deze aanname een kleine
afwijking inderesultaten. Bij afvoeren
groter dan 2000 m 3 /s en gedeeltelijk
geopende stuwen isdeze aanname niet
meer aanvaardbaar engeeft hetRijnalarmmodel betere resultaten.In
WRKAIarm isdaarom voor hoge afvoersituaties een koppeling gemaakt met het
Rijnalarmmodel.
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Conclusies
Het WRKAIarm-model kan bij lage
afvoeren delooptijd van een verontreinigingsgolf van Lobith totHagestein,
c.q. het innamepunt van deWRK met een
nauwkeurigheid van 10-15% bepalen.
Dit iseen aanzienlijke verbeteringten
opzichte van hetRijnalarmmodel.De
verbetering wordt bereikt door het
meenemen van afvoer- enwaterstandsvariaties vanaf de IJsselkop in de
berekening.
Het WRKAIarm-model isalleen geschikt
voor degestuwde afvoersituatie op de
Nederrijn. Voor desituatie waarbij vrije
afstroming optreedt, geeft het Rijnalarmmodel betere resultaten.
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Afb. 7-Relatie afvoerteLobithendelooptijdLobüh-Hagestem volgens Rijnalarmmodelen WRKAIarm voor
dezelfde stationaire afvoersituaties.
Afb.8-Relatie looptijdbepaaldopbasis van tracer(— clilonde)mcetreckscn enlooptijd berekend met liet
WRKAIarm-modelvoordezelfde afvoersituaties.
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Onnauwkeurigheden indelooptijd op
basis van dechloridemeetreeksen worden
veroorzaakt door:
- afleesfouten bij devisuele analyse: door
afvlakking van chloridepieken, iser geen
éénduidig tijdstip voor het maximumof
minimum tebepalen. De afleesnauwkeurigheid bedraagt circa een halve dag;
- onnauwkeurigheden inde meetreeksen
zelf, bijvoorbeeld door defrequentie van
bemonstering;
- vervorming van het concentratieverloop
door dispersie enstofuitwisseling met
stagnante zones, zoals kribvakken.Dit
veroorzaakt een zekere 'scheefheid' in het
concentratieverloop (afb. 9). Delooptijd
die uit de patroonherkenning wordt
verkregen, zal daardoor inhet algemeen
kleiner zijn dan deinwerkelijkheid optredende looptijd.
Onnauwkeurigheden inde met
WRKAIarm bepaalde looptijd worden
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Afb. 9- Concentratieverdelingalsgevolgvan een
kortstondige lozing.

veroorzaakt door dewijze waarop derivier
en dewaterbeweging zijn geschematiseerd:
- vertragingseffecten zijn verwaarloosd:
als een stofdeeltje zich halverwegeeen
deeltraject bevindt, dan wordt verondersteld dat deingevoerde dagafvoer,
gemeten aan derand van het desbetreffende deeltraject instantaan terplaatse van
het waterdeeltje geldt;
- indestuwpanden isuitgegaan vaneen
horizontale waterspiegel. Bij lage afvoeren

