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Uitgangspunten (referentie-)
watersysteem
In de DUFLOW-berekeningen wordt
uitgegaan van een bestaand stedelijk oppervlaktewatersysteem. De verdeling in oppervlakken is als volgt:
-

Circulatieinstedelijk
oppervlaktewater:wanneeren
hoesnel?
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Tijdens overstortingen wordt eenoppervlaktewatersysteem belast met eenBZV-vracht diegevaarlijk
lage zuursto/concentraties kan veroorzaken. Lokale problemen kunnen worden voorkomen doorde
watergangen door tespoelen ofdoor middel van circulatie. Bij het doorspoelen wordt de vuillast
binnen relatie/korte tijd uit hetsysteemgespoeld enwordt het water vervangen door inlaatwater. In
hetgeval van circulatie wordt binnen hetstedelijk oppervlaktewatersysteem stroming opgewekt,
zonder dat daarvoorgebiedsvreemd water wordt ingelaten enzonderdat extra (vervuild) water uit
destad wordtgeloosd ophet oppervlaktewater in deomaeving. Circulatie past daarmee beter in het
denkkader van deVierdeNota Waterhuishouding dan doorspoelen.
Deinvloedvan circulatie opde zuurstofhuishouding berust optwee principes:er
treedt verdunning opvan devuillast alsgevolg
van menging en verspreiding. Daarnaast leidt
stroming tot eenverhoogde herbeluchting van
het water (reaeratie).Bijdoorspoelen geldt het
'wegisweg'-principe.De waterkwaliteitsbeheerder probeert devuillast binnen 24uur
tot enkeledagen destad uit te werken.
Bijcirculatie wordt devuillast binnen het
stedelijk watersysteem verwerkt.Totop heden
isergeen kwantitatieve circulatienorm, die een
goed resultaatgarandeert voorde watetkwaliteit.Om in de advisering overcirculatie meer
eenduidigheid tebrengen, isdoor Grontmij
met behulp van het pakket DUFLOWeen
onderzoek uitgevoerd naar het effect van circulatieopdezuurstofhuishouding. Getracht is
een optimale circulatie-intensiteit te bepalen.
Hierbij wordt niet het fysieke optimum
bedoeld, maar wordt tevens tekening gehouden met de met circulatiegemoeide kosten.
Twee typen rioolstelsels zijn onderzocht:
het gemengd stelsel (GEM)en het verbeterd
gescheiden stelsel (VGS).Bij het gemengd stelselblijkt circulatie noodzakelijk om te lage
zuurstofconcentraties tevoorkomen. Het
effect van zelfs een geringe circulatie isal vrij
groot. Eencirculatiesnelheid van 3 à5cm/s
heeft een behoorlijk effect. Bij overstortingen
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Het (referentie-)watersysteem, dat gebruikt
isvoor desimulaties inDUFLOW,isgemodelleerdalseen vijfkm langelusmet tweedode
takken (afbeelding 1).Het watersysteem bestaat
uitsectiesvanieder50meter lengte.Het dwarsprofiel isvoorallesectiesin delusgelijk.De
breedte opdewaterlijn bedraagt6meter,de
bodembreedte 3meter en dediepte0,75m.De
KMwaardebedraagt 20,5tn'/ïs" 1 .Detwee dode
takken (diewel meedoen indeberging, maar
niet circuleren) zijn beide500m lang en 10m
breed,bij eendiepte van 0,75m.
In het watersysteem iseen circulatiepomp
aanwezig.Decapaciteit van deze pomp wordt
steeds gevarieerd, om degewenste stroomsnelheid te verkrijgen. In de overstortberekeningen slaat de pomp aan bij een peilstijging van
10cm. In de inlaatberekeningen staat de pomp
vanafhet begin van de berekening aan.

^^^circ.gemaal

uit een verbeterd gescheiden stelsel isdebelasting van het oppervlaktewater zo laag, dat
zuurstofproblemen niet waarschijnlijk zijn.
Circulatie isdan doorgaans overbodig.
Indrogezomers kan deinlaat van (nutriëntrijk) gebiedsvreemd water eveneens een
belastingvormen vanhet oppervlaktewater.
Indien tijdens waterinlaat-perioden niet wordt
gecirculeerd, blijft het inlaatwater alseen prop
rond het inlaatpunt hangen en kan bijvoorbeeld resulteren in algenbloei.Het verspreiden
van nutriënten door middel van circulatie kan
eengrote kwaliteitswinst opleveren (door
verdunning). Eencirculatiesnelheid van circa3
cm/s levert eengoede menging op.Eén circulatiegcmaalkan dus zowel na overstortingen als
tijdens inlaatperioden worden gebruikt.

Opzet onderzoek
In dezestudie isde stroomsnelheid gekozen alsstuurvariabele. Voorde overstortberekeningen wordt getoetst op de diepte en duur
van dezuurstofdip (deperiode dat de zuurstofconcentratie beneden deMTR-norm voor
stadswateren (3,0mg/l) ligt).Voor de inlaatberekeningen zijn deverdunning en de mate van
menging het belangrijkst. Belangrijke processen alsdispersieen reaeratie zijn direct afhankelijk van de stroomsnelheid (zie kader).
Sturing opverversingstijd geeft de beheerder
geen inzichtelijke handvatten voor het beheer.
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Schematischeweeigavevanhetcirculatiesysteem.

Afvoer uit het systeem vindt plaats via een
stuw op streefpeil, die een maximaal debiet
van 0,15m3/s(i,5l/s/ha) doorlaat. In deberekeningen waarbij water wordt ingelaten vindt
geen afvoer plaats.
Dedispersie isdynamisch ingevoerd,
afhankelijk van de srroomsnelheid. Daarbij
zijn waarden gekozen, diezijn gemiddeld
tussen de berekende dispersie volgens de
empirische relarie van Elder (ziekader) en
(lagere) meetwaarden in vergelijkbare watergangen (Stowa, 1996).Bovendien is rekening
gehouden met de eisen die het rekenhart van
DUFLOWaan de dispersie stelt.

Overstortberekeningen
Voorde oversrortberekeningen is gebruik
gemaakt van het doorStowa (1996)geleverde
en door Grontmij op enkele punten aangepaste waterkwaliteitsmodel 'zuurstof. In dit
model wordt de zuurstofhuishouding
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beschrevenaandehandvanafbraak van BZV,
nitrificatie,sediment-zuurstofverbruik, reaeratieenzuurstofproductie dooralgen.Eris
gerekend metoverstortingen alsgevolgvan
eenT=iobui(eenhevigezomersebuimeteen
necrslaghoeveelhciddiegemiddeld eensinde
tienjaarwordtoverschreden).
Allereerstiseencalibratieuitgevoerd,omde

Theorie
Reaeratie
Reaeratieishettransportvanzuurstofdoor
hetgrensvlakwater/lucht.Reaeratievindt
plaatswanneerhetwatertenopzichtevan
deluchtover-ofonderverzadigd ismet
zuurstof Ingevalvanonderverzadigingzal
transportvanzuurstofvanuitdeluchtnaar
hetwaterplaatsvinden.Bijoververzadiging
isdetransportrichting omgedraaid.
Indeliteratuur zijn verscheideneempirischerelatiestevinden,diereaeratie
beschrijven aandehand vandestroomsnelheid,dedieptevandewatergangende
temperatuur. Detemperatuur isvan
invloedopdeverzadigingsconcentratievan
hetwaterenopdesnelheid waarmee
processenverlopen.Deafhankelijkheid van
destroomsnelheidendedieptekanworden
beschrevenmetderelatievanOwense.a.
(1964).Destromingscondities endeafmetingvandemeestestedelijke watergangen
vallenbinnen hetgeldigheidsbereikvan
dezeempirischerelatie.Derelatieisals

KL=5,33U0'57H-°'85
waarin:
KL: reaeratie-constante(m/d);
u:stroomsnelheid(m/s);
H:diepte.

verschillendeprocessenendediffuse inputvan
BZVzodanigopelkaaraftestemmen,dateen
stabielebeginsituatiewordtbereikt.Deconcentratiesindezeuitgangssituatie bedragen:
BZVsnelafbreekbaar: 4,0mg 0,/l;
BZVlangzaamafbreekbaar: 4,0mg02/l;
- NH4+:0,35mgN/l;
- 0 2 :7,0 mg/l.

Hetverhardoppervlakperoverstort
bedraagt3 ha.Dekenmerken vanderioolstelselsworden weergegevenintabel1.De15overstortenzijn meteentussenafstand van300tot
350mgelokaliseerd aandedoorgaandelus.
Deneerslagdieophetopenwatervalt,
heeft eenzuurstofgehalte van9mg/leneen
ammoniumgehalte van 1,1mg-N/1(RIVM).

0,1 m/da0,18 m/d.Hetomslagpunt waarbijde
stroomsnelheid eenpositiefeffect heeft opde
reaeratieligtbijeenwaterdieptevan0,75m
rond0,5cm/s.Voorbeideempirischerelaties
liggendezekritiekestroomsnelheden eigenlijk
buitenhetgeldigheidsbereik,maarvoor
Owense.a.isdeafwijking vandeondergrens
nietgroot.

wordtdemengingindelengterichtingvande
waterloopookbeter,zodatpiekenendalenin
deconcentratieverdelingworden afgevlakt.
Eenveelgebruikteempirischerelatievoorde
dispersieisdevolgendevanElder:

Voorcirculatieinstedelijke watersystemen
betekentdit,dathetgebruikvaneencirculatiegemaalomdereaeratieteverhogen,intheoriepaszinheeft alsdeopgewektestroomsnelhedenminstens0,5arcm/sbedragen.

D =CnuR«Vq

D:dispersiecoëfficiënt (m2/s);
Ce:evenredigheidsconstante: 1910[m1/6];
g:valversnelling:9,81 (m/s2);
n:Manningconstante(»I/KJJ(s/m1/});

u:stroomsnelheid(m/s);
R: hydraulischestraal(m).

Reaeratiecoimante(Kre)
Deuiteindelijke reaeratieisvervolgensook
Indezerelatieisdedispersielineair afhannogafhankelijk vandewaterdiepteenvanhet
kelijkvandestroomsnelheid.Ditbetekentdat
zuurstofdeficit (verschiltussen zuurstofconeenhogerecirculatiesnelheid rechtstreeks
centratieinhetwaterendeverzadigingsconresulteert ineenhogeredispersieendusineen
centratie).DecorrectievanKLvoordediepte
beteremenging.Deinvloedvandedispersieop
levertdereaeratieconstanteKreop.Het
modelberekeningen iszeergroot.Bovendien
productvandezewaardeenhetdeficit resulstelthetrekenhartvaneensimulatiepakket
teertindebijdrage vanreaeratieaandezuurzoalsDUFLOWomstabiliteitsredenen specistofbalans. Inafbeelding aisK,.evoorverschilfieke eisenaandegroottevandedispersie.
lendedieptesuitgezet
tegendestroomsnelheid.Metnamevoor
ondiepe(stedelijke)
watergangenblijktKle
sterktoetenemen
>
Kr<:[H.o.isni
l
Kre(H=o.5om]
metdestroomsneli
Kre(H-o.7im)
4
Krc(H=i.nom]
heid.Bijeendiepte
5
Kre(H-i.iom)
Klc(H.;.uom!'
van0,50m,een
stroomsnelheid van5
cm/seneenzuurstofconcentratievan7
mg/lkandereaeratie0.11 0.12 o . i j 0.14 0.15
snelheidoplopen tot
ruim 5mg-02/l/dag!
ReaeratieconstanteKrealsJunctievandestroomsnelheid,bijverschillendeiievtts.
6

Voordezerelatiegeldenhetvolgende
geldigheidsbereik:
- 0,03< u<1,5m/s;
- 0,12<H<3,3<> m.
Inveelgangbare waterkwaliteitsmodellen
(zoalstewor+eneutrof2)wordtvoorreaeratie
derelatievanO'ConnorenDobbins(1956)
gebruikt.Dezerelatieisgebaseerdopmeetgegevensvanstromendewateren(bekenen
kleinerivieren,stroomsnelheid tussen0,17en
0,56m/s,dieptetussen0,23 en11 m)enis
derhalvenietzogeschiktvoortoepassingin
modellenvanstedelijke watersystemen.
Eentypischeminimum waardevoorKL,
KLminvoorwaterendienietstromen,bedraagt

Dispersie
Instromendesystemenzorgtdispersie
voorextramengingvanmeegevoerde stoffen.
Dispersiewordtveroorzaaktdoordatde
stroomsnelheid ineendwarsprofiel nooit
homogeenverdeeldis.Nabijdebodemende
oeversstroomthetwaterdoorgaans langzamer
daninhetmiddenvandewaterloop.
Naarmatedegemiddelde stroomsnelheid
toeneemt,neemtookdedispersietoe.Hierdoor

Dezemoetnamelijk groterzijn danhet
produktvandesectielengteendestroomsnelheid.Andersgeformuleerd betekentditdatde
sectielengtevanhetmodelmoetwordenafgestemd opdestroomsnelheid endeingevoerde
dispersie.Bijhetmodellerenvanhetnetwerk
vanwaterlopenenkunstwerken moetde
modelleurdusalrekeninghouden methet
hydraulisch functioneren vanhetsysteem!
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De BZV-concentraties zijn gebaseerd opWRWrichtlijnen voor extreme situaties [GEM]en op
een interne analyse van beschikbare meetgegevens(VGS).

Resultaat overstortberekeningen
Gemengd rioolstelsel
Indien na eenT-io bui niet gecirculeerd
wordt, daalt het zuurstofgehalte tot beneden 1
mg/l (afbeelding 2). In afbeelding 2 wordt het
verloop van de zuurstofconcentratie weergegeven voor het gemengde stelsel en het verbeterd gescheiden stelsel, voor verschillende
stroomsnelheden, opeen meetpunt dat
precies tussen twee oversrortlokaties ligt (op
200m afstand). De norm voor stedelijk water
bedraagt 3 mg/l. Bijde hier beschreven
uitgangspunten wordt de norm slechrs
gehaald als een circulatiesnelheid van ro cm/s
wordt gehanteerd. Bij die snelheid wordt het
verhang in het watersysteem echter erg groot.
De kosten voor het bemalen zijn ook erg hoog.
Bovendien mag aan de hier gepresenteerde
resultaten geen absolute waarde worden
gehecht, aangezien het een gestandaardiseerde
modelsituatie betteft. Deonderlinge verschillen leveren echter veel nuttige informatie op.
Opgrond daarvan kan worden geconcludeerd
dat het gebruik van een circulatiegemaal dat
een stroomsnelheid van 3 3 5 cm/s opwekt,
eengunstige verhouding tussen zuurstofdip
en circulatiesnelheid oplevert.
Verbeterd gescheiden rioolstelsel
De kwaliteit van overstortwater uit VGS is
soms zelfs beter dan de kwaliteit van het
aanwezige oppervlaktewater. Regenwater is
immers een belangrijke 'schoon-waterbron'.
Met name de zuurstofconcentratie is gunstiger. Circulatie blijkt voor de zuurstofhuishouding dan ook niet nodig, alsenkel VGS overstorten aanwezig zijn (afbeelding 2)
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Waterinlaatberekeningen

Voordesimulatie van een inlaatgebeurtenis isuitgegaan van een situatie waarin het
waterpeil 5cm beneden streefpeil ligt. Met
een debiet van 0,6l/s/ha (voor het bruto
oppervlak) wordt het systeem ter hoogte van
destuw weer aangevuld tot streefpeil. Dit
duurt iets meer dan9 uur. De mate van
menging wordt getoetst aan de hand van de
verspreiding van een tracer in het inlaatwater.
20 HzO # 21999
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stelsel
In droge perioden kan het noodzakelijk
zijn voor suppletie gebiedsvreemd water in te
laten. Dit inlaatwater ismeestal rijker aan
nutriënten dan het systeemeigen water. Het
inlaatwater kan dus, net alsoverstortwater, als
verontreiniging worden beschouwd. Teneinde
dezeverontreiniging zo min mogelijk tot
lokale problemen te laten leiden, kan ook in
dezesituaties worden gecirculeerd.
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Percentagemlaanvaterjuist benedenstroomsinlaatpuntbijverschillendearculatiesnelheden.

berging

p.o.c.

ov. Volu- BZV snel

(mm)

(mm/h)

me(mJ)

GEM

0,7

VGS

0,3

Tabel 1:
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1,8
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1,8

Kenmerkenoverstortcnperrcjcrcnticstelsel.

Resultaat inlaatberekeningen
Deverspreiding van inlaatwater en de
daarin voorkomende stoffen blijkt sterk afhankelijk van circulatie tezijn. Bijafwezigheid van
circulatie zal het inlaatwater nabij het inlaatpunt het aanwezige water grotendeels verdringen,zodat er een grote ruimtelijke variatie
ontstaat. Door middel van circulatie kan deze
variatie sterk worden teruggedrongen.
Naarmate de stroomsnelheid hoger is,is
de menging beter. Demaximale concentraties

liggen steeds lager, omdat het inlaatwater
gelijkmatiger over het aanwezige water wordt
verdeeld. Deresultaten voor de verschillende
stroomsnelheden zijn weergegeven voor een
locatiejuist benedenstrooms van het inlaatpunt (afbeelding 3). In deze afbeelding is het
verschil in circulatietijd goed te onderscheiden
aan de hand van deopeenvolging van concentratiepieken. Iedere keer dat een piek langskomt, heeft het water weer 5km afgelegd door
decirculatielus. ^

