Contactgroep Stedelijke Hydrologie (CSH)
Verslagvan de23e bijeenkomst, gehoudenbijhetHoogheemraadschap van Schieland in Rotterdam
op23 oktober 1996

1. Mededelingen
Naar aanleiding van het verschijnen van
de visienotitie 'Ruimte voor water' is in
het voorjaar van 1996 door een aantal
leden van de CSH een reactie opgesteld.
De reactie is door de voorzitter van de
CSH, Frans van de Ven, aangeboden aan
de werkgroep van het project-team NW4
die zich met de stedelijke paragraaf in de
vierde Nota waterhuishouding bezighoudt.
De Stichting Wateropleidingen heeft de
voorzitter van de CSH benaderd met het
verzoek om nieuwe cursusideeën.
De Stichting verzorgt al cursussen over
riolering en stedelijk grondwater. Eén ieder
die suggesties heeft, kan deze doorgeven
aan de heer Van de Ven (0320-298781).
De heer De Beaufort van de Stichting
RIONED meldt dat op korte termijn naar
alle begunstigers van de Stichting
RIONED de publicatie 'Aandachtspunten
aan- en afkoppelen verharde oppervlakken'
zal worden verstuurd inclusief een diskette
met de beslisboom aan- en afkoppelen.
De beslisboom is gepresenteerd op de
9 oktober jl. gehouden studiedag 'Afkoppelen van verhard oppervlak; bestuurlijk
interessant?' die door de NVA en Stichting
RIONED is georganiseerd.
Op 29 januari 1997 zal in de RAI de 10e
Stichting RIONED-dag worden gehouden.
Daar zal de evaluatie van het GRP centraal
staan.
Programmagroep 2 van de NVA 'inzameling en transport van afvalwater' heeft de
volgende activiteiten voor 1997 gepland:
een excursie naar Enschede waarbij wadi's
worden bekeken, een workshop met als
thema integraal waterbeheer in de
bestaande stad (in het kader van NW4),
een studiedag over water in nieuwe stedelijke uitbreidingen waarin ervaringen
uiteen worden gezet, en een dag over de
financiële kant van het rioolrecht.
Suggesties voor activiteiten van PG-2
kunnen worden doorgegeven aan Frans
van de Ven.
Programmagroep 6 'grondwater en hydrologie' heeft het voornemen om samen met
programmagroep 5 (bestuurlijk-juridische
aspecten waterbeheer) in het voorjaar van
1997 een dag over de samenwerking tussen
gemeente en waterschappen te organiseren.
Aan de TU Delft, Faculteit der Civiele
Techniek, is men bezig met het opzetten
voor een postacademische cursus over
duurzame ontwikkelingen in het stedelijk
waterbeheer. De cursus staat gepland voor
mei 1997.
2. Verslag 22e bijeenkomst d.d.
16 november 1996
Het verslag van de 22e bijeenkomst wordt
door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

3. Werkgroep Riolering van de CSH
Het afgelopen jaar zijn er drie bijeenkomsten geweest van de werkgroep
Riolering. Daarnaast is er op 6 juni 1996
een gezamenlijke bijeenkomst geweest met
de werkgroep Grondwater.
De bijeenkomst van 10 november 1995
had als thema 'trends in de stedelijke
hydrologie' met inleidingen over een
selectiemethode voor het afkoppelen van
verhard oppervlak en over de waterhuishouding in de milieuvriendelijke Edese
uitbreidingswijk 'Doesburg'. De bijeenkomst van 22 maart 1996 stond in het
teken van toepassing en verantwoordelijkheden van de nieuwe regelgeving arbeidsomstandigheden en de verzekeringsaspecten rond rioleringswerk.
Op 22 oktober jl. is een brainstorm-sessie
gehouden over de problemen rond het
bepalen van de vuiluitworp. Tijdens de
gezamenlijke bijeenkomst is ingegaan op
de juridische en communicatieve aspecten
bij de implementatie van nieuwe technieken voor de ont- en afwatering van
stedelijke gebieden. Het blijkt dat vaak
voorschriften uit de kast worden getrokken
die niet ter zake doen. De inleider, H. van
de Heuvel, gaf als advies om in dergelijke
gevallen de zaak voor de rechter te laten
komen, zodat er jurisprudentie komt.
De volgende bijeenkomst van de werkgroep Riolering zal op 11 maart 1997
plaatsvinden. De volgende thema's zullen
op die bijeenkomst worden behandeld:
veranderde neerslagpatronen door klimaatwijziging en juridische aspecten rondom
regenwater. Nadere inlichtingen zijn te
verkrijgen bij de Stichting RIONED.
4. Werkgroep Grondwater van de CSH
De werkgroep Grondwater heeft 2 bijeenkomsten gehouden. Op 6 maart 1996
stond de IPO-modelverordening van de
IPO over stedelijk grondwater centraal.
Het blijkt dat de implementatie van deze
verordening hapert. Vanuit de zaal wordt
gemeld dat in Zuid-Holland de betreffende
artikelen inderdaad uit de modelverordening zijn gelaten, maar dat hier wel een
beleidsnotitie aangaande stedelijk grondwater wordt opgesteld. De bijeenkomst van
1 oktober jl. stond in het teken van de
'Blauwe Transformatie', een project in
Eindhoven.
De cursus grondwater die door de werkgroep Grondwater is opgezet, is 16 en
17 oktober jl. gehouden.
5. Terugmelding 7th International
Conference on Urban Storm Drainage,
Hannover
Eilard Jacobs van RWA Amsterdam gaf
een samenvatting van de conferentie. Zijn
algemene indruk was dat de conferentie

inspireerde. Op het eerste gehoor werd er
weinig nieuws gebracht in de vele voordrachten. Het bleek echter interessant te
zijn om te zien hoe men in het buitenland
tegen bepaalde zaken aankijkt. Wat opviel
was de kloof tussen onderzoek en praktijk:
75% van de presentaties betrof onderzoeken die nog ver van de praktijk staan.
Bij de gemelde praktijkervaringen was
zeer beperkt onderzoek gedaan. Er waren
slechts enkele presentaties die de kloof
tussen theorie en praktijk dichten.
Op meerdere plekken in de wereld is men
bezig met onderzoek naar de kwaliteit van
afstromend regenwater. Jürgen Förster uit
Duitsland (universiteit van Bayreuth) heeft
onderzoek gedaan naar de verspreiding
over de stad van de gehaltes aan bepaalde
stoffen in het van daken afstromend regenwater. Het blijkt dat de verschillen lokaal
erg groot kunnen zijn. In Japan is op
omvangrijke schaal al geruime tijd ervaring
opgedaan met de bedrijfsvoering van infiltratiesystemen. Er is hier zelfs reeds een
commercieel systeem op de markt gebracht.
Bovendien wordt hier veel aandacht
besteed aan zand- en slibvang.
In Denemarken, Engeland en Duitsland
bestaan richtlijnen die een handvat bieden
voor een zorgvuldig ontwerp van infiltratiesystemen. Onderzoek naar het gedrag
van verontreinigingen bij infiltratie, toont
aan dat de meeste verontreinigingen vooralsnog in de bovenste bodemlaag blijven.
Thilo Herrmann van de universiteit van
Hannover heeft langjarige ervaring met
systemen voor het gebruik van regenwater
in en rond de woning en iets kortere
ervaring met grijswatersystemen. Op het
gebied van modelleren van vuiluitworp is
de afgelopen jaren driftig doorgewerkt.
Het resultaat is dat het aantal parameters
steeds verder is toegenomen en de mogelijkheid om ze te kalibreren navenant is
afgenomen. Betrouwbare resultaten hieruit
zijn dan ook niet te verwachten. De
ontwikkelingen op het gebied van Best
Management Practices lijken grotendeels te
hebben stilgestaan de afgelopen jaren.
De secretaris van de CSH, Anneke de
Braal, meldt dat tijdens de conferentie de
internationale werkgroep op het gebied van
bronbeheersing, infiltratie en regenwaterbenutting, Socoma, een bijeenkomst heeft
gehouden waarbij een nieuwe voorzitter is
gekozen: Govert Geldof van TauwMabeg
Civiel en Bouw te Deventer. Voor de
periode 1996 tot en met 1999 staan er vele
activiteiten op het programma van de
SOCOMA, waaronder het schrijven van
een handboek over BMP's (Best Management Practices) in opdracht van de IAWQ.
De werkgroep maakt onderscheid naar
leden en geïnteresseerden. Leden zijn actief
in de werkgroep en leveren een bijdrage op
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vaktechnisch gebied. Geïnteresseerden
krijgen informatie toegestuurd over de
diverse activiteiten. De uitwisseling van
informatie geschiedt primair per E-mail.
Personen zonder E-mail-adres worden per
fax benaderd. Een ieder die geïnteresseerd
is of lid wil worden, kan zich aanmelden
bij Govert Geldof of Anneke de Braal
(E-mail-adres: gdg@tauw.nl of fax 0570699333 p/a TauwMabeg Civiel en Bouw).
6. Het werk van de WRW (Werkgroep
Riolering West-Nederland)
door ing.J.Heys,zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden.
In de Werkgroep Riolering West-Nederland (WRW) nemen deel: de hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland,
Schieland en Uitwaterende Sluizen, de
zuiveringsschappen Amstel en Gooiland en
Hollandse Eilanden en Waarden en de
provincie Utrecht. De aanleiding voor het
oprichten van de werkgroep waren enerzijds de onderzoeken van de NWRW en
anderzijds de nieuw te maken beheersplannen. De WRW is een platform zonder
officiële status van waterbeheerders die in
een gelijksoortig gebied opereren. De taken
zijn het adviseren van de besturen, het
maken van gelijk beleid, het uitwisselen
van ervaringen bij het operationeel maken
van beleid en het maken van werk met
werk.
De werkgroep begon met een inventarisatie
van de bestaande situatie: beleidsuitgangspunten, resultaten van onderzoek, raakvlakken met andere plannen. Het bleek dat
er nogal wat verschillende normen werden
gehanteerd. De inventarisatie heeft geresulteerd in een nota 'Aanbevelingen voor de
toetsing van gemeentelijk rioleringsbeleid
in West-Nederland'. In deze nota zijn
onder andere de CUWVO-aanbevelingen
geconcretiseerd. De nota vormt een basis
voor de WVO-vergunningverlening en
aansluitvergunningen in de betrokken
regio's.
De WRW probeert inhoud te geven aan
het waterkwaliteitsspoor en een bijdrage
te leveren aan werkgroepen zoals bij de
Leidraad Riolering en bij STOWA. Daarnaast levert de WRW een bijdrage in
lokaal onderzoek als de toegevoegde
waarde wordt gezien, zoals bijvoorbeeld
naar het helofytenfilter Amsterdam. In het
kader van het operationeel maken van
beleid of in verband met het gebiedseigen
karakter van de problemen laat de WRW
onderzoek verrichten: het GFRS (Goed
Functionerend Rioolstelsel) in het kader
van de basisinspanning, het onderzoek
naar de vuiluitworpmodellen, de leidraad
afkoppelen omdat het betreffende NWRWonderzoek te weinig onderscheidend
vermogen biedt.

Het onderzoek naar de vuiluitworpmodellen werd uitgevoerd omdat er grote
behoefte bestond om tot afspraken te
komen hoe men bij een gemeente met de
modellen moest omgaan. Landelijk werd er
op dit vlak niets gedaan, terwijl de waterkwaliteitsbeheerders verenigd in de WRW
verder moesten. De WRW heeft daarop
eigen regels opgesteld voor de bepaling
van de vuiluitworp uit gemengde stelsel.
De berekening bestaat uit een volumeberekening gekoppeld aan een vaste
concentratie. In gezamenlijk overleg kan
aan aspecten een andere invulling worden
gegeven.
Hoewel al veel onderzoek is gedaan, blijft
er behoefte aan bestaan. Zo is er nog de
behoefte aan een vuiluitworpmodel.
Het onderzoeksbudget in Nederland is
echter veel te laag. Gezien de grote verschillen is certificering van onder andere
de GRP gewenst. De WRW zal dan ook
een constructieve bijdrage blijven leveren
aan de problematiek rond riolering en
waterkwaliteit.
Voor meer informatie over de werkzaamheden van de WRW kunt u contact opnemen
met de heer Heys, 078-6397100.
7. Een stochastisch model voor de
vuiluitworp van gemengde rioolstelsels
door ir.R. G Veldkamp,TU Delft, Vakgroep
Waterbeheer, Milieu- en Gezondheidstechniek.
Als onderdeel van het RIONED-project
Standaardberekening Rioolstelsels is een
vuiluitworp-model ontwikkeld waarbij de
resultaten van het NWRW-onderzoek naar
de vuiluitworp via overstorten en naar de
werking van randvoorzieningen als
uitgangspunt hebben gediend.
Het model heeft een probabilistisch karakter. Voor een aantal vuilparameters (BZV,
CZV, N-Kj, P-tot en slibgehalte) kan een
extreme vuiluitworp met een te kiezen
overschrijdingskans worden berekend.
Om voor een willekeurig stelsel een overschrijdingskans van een extreme vuiluitworp te kunnen vertalen naar een herhalingstijd voor die gebeurtenis moet in
ieder geval de werkelijke overstortingsfrequentie van dat stelsel bekend zijn.
De NWRW-onderzoeken waren verspreid
over verschillende locaties binnen Nederland. De keuze van de onderzoekslocaties
was grotendeels geïnspireerd op de wens
om stelsels met verschillende karakteristieken met elkaar te kunnen vergelijken.
De onderzochte stelsels hebben echter één
gemeenschappelijk kenmerk: er is slechts
één enkele overstort naar het oppervlaktewater. Een uitzondering hierop is het stelsel in Amersfoort waarin naast de bemeten
overstort nog enkele nauwelijks in werking
tredende overstorten voorkomen.

Binnen de stelsels zijn geen metingen
verricht. Alleen in- en output-parameters
als neerslag, overstorthoogten en verontreinigingen in het overstortende water zijn
gemeten. Per tijdstap kan de vuilvracht
worden berekend door het overgestorte
volume in de tijdstap te vermenigvuldigen
met de voor die tijdstap gemiddelde
concentratie. Om de vuilvrachten van de
verschillende onderzoekslocaties met
elkaar te kunnen vergelijken moeten de
vuilvrachten genormeerd worden tot
vergelijkbare getallen. Het blijkt goed
mogelijk te zijn om de vuilvrachten te
normeren door deze te delen door het
afvoerend verhard oppervlak. Voor het
beschrijven van de verzameling vuilvrachten voor een locatie is gekozen
voor de exponentile verdelingsfunctie
_w

F(w) = e ™
waarin
F(w) = de overschrijdingskans van vuilvracht w;
w = de genormeerde vuilvracht (kg/ha); en
w = de gemiddelde genormeerde vuilvracht
voor een bepaald stelsel (kg/ha).
Alleen in het gebied met de extreem hoge
vuilvrachten blijkt deze verdeling af te
wijken van de gegeven frequentieverdeling,
waarschijnlijk als gevolg van de overmaat
aan kleine buien in de verzameling.
Door de vuilvrachten met een exponent
0,9 te verheffen wordt een goede correctie
verkregen voor de extreme vuilvrachten:
F(ZÜ) =

e »

Met dit model is het mogelijk om voor
elke gewenste vuilvracht de overschrijdingskans te berekenen mits de gemiddelde genormeerde vuilvracht van het
beschouwde stelsel bekend is. Het blijkt
dat de genormeerde vuilvrachten per
eenheid van verhard oppervlak voor de
onderzoeksgebieden verrassend dicht bij
elkaar liggen. Ongeacht de lay-out kan
daardoor voor de genormeerde BZV-vracht
voor alle gemengde stelsels één waarde
worden vastgelegd: 2,8 kg/ha (met een
veiligheidsmarge). Voor de overstortende
BZV-vrachten geldt dan landelijk:
F (

^

=

e -0,36„°<»

Om de extreme vuilemissies uit een willekeurig gemengd stelsel te berekenen moet
de theoretische overstortingsfrequentie
bekend zijn. De formule wordt dan:
w=[w*\n(of*ht)]l'u
waarin
of = de jaarlijkse theoretische overstortingsfrequentie;
ht = herhalingstijd.
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Door vermenigvuldiging van de genormeerde vuilvracht w met het verharde
oppervlak is een extreme vuiluitworp te
berekenen die (theoretisch) eens in de
zoveel tijd wordt bereikt of overschreden.
Er zal dan moeten worden beoordeeld of
een dergelijke emissie zonder bezwaar op
het oppervlaktewater nabij de overstort
kan worden geloosd. Daarbij moet echter
niet uit het oog worden verloren dat het
model is gebaseerd op meetgegevens van
stelsels met slechts één overstortdrempel.
Toepassing van het model op stelsels met
meer dan één overstortdrempel is niet
zonder meer mogelijk, tenzij men een heel
duidelijk beeld heeft van de verharde
oppervlakken die naar de overstorten
afvoeren.
Voor meer informatie over dit stochastische model kunt u contact opnemen met
de heer Veldkamp, telefoon 015-27840 27.
De beschrijving van het model is te vinden
in een RIONED-rapport, getiteld 'Een
statistisch model voor de vuiluitworp van
gemengde rioolstelsels'. Bij het rapport
wordt het computerprogramma EXTREM
geleverd, waarmee modelberekeningen
kunnen worden uitgevoerd.
8. Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van de Contactgroep Stedelijke Hydrologie zal worden
gehouden op dinsdag 29 april 1997 om
14.00 uur bij de TU Delft, Faculteit der
Civiele Techniek.
Informatie
Inlichtingen over de CSH zijn verkrijgbaar
bij ir A.J. de Braal, TauwMabeg Civiel en
Bouw, Postbus 830, 7400 AV Deventer,
telefoon 0570-699385.
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Conferentie Beneficial reuse
of water and biosolides
De Water Environment Federation (WEF)
organiseert in samenwerking met de
Asociación Para la Defensa de la Calidad
de las Aquas en de European Water
Pollution Control Association (EWPCA)
een conferentie 'Beneficial reuse of water
and biosolides'. De conferentie wordt
gehouden van 6 tot en met 9 april 1997 in
Malaga in Spanje.
Nadere inlichtingen: Talking Point
Limited, Hargrave House, Belmont Road,
Maidenhead, Berkshire SL6 6TB,
England, telefoon 00-44 1628 419955,
fax 00-44 1628 412299.
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gestelde maatregelen worden uitgevoerd.
Dit geldt vooral voor het landbouwgebied
in het zuiden (klei). In de sloten van de
toekomstige natuurgebieden wordt de
grenswaarde voor stikstof waarschijnlijk
niet bereikt. Bij het uitvoeren van het
totaalpakket aan maatregelen bestaat een
redelijke kans dat de grenswaarde voor
fosfor gehaald wordt in de hoofdwaterlopen en sloten van het landbouwgebied in
het zuiden (klei) en in de sloten van de
natuurgebieden. In het overige deel van het
gebied (veen) is de kans gering dat de
grenswaarde voor fosfor wordt bereikt.
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R. VAN GERVE:
Model study as a tool for technical and political
decision-making
In 1995 7organizations decided to reduce all
sources of nutrients in the polder Bergambacht.
This decision was based upon the modelling of
the effects of measures concerning all these sources
of nutrients. Every crucial decision during the
modelling was taken by consensus ofall the parties
concerned. Agreat deal ofthe input-data was
supplied by the organisations themselves. This
proved to be crucial for actual acceptance of the
results of the modelling as abasis for this decision.
Thus modelling is far more than a 'technical
exercise'. To be effective in the decision-making, an
intensive communication with and involvement of
the users of the outcome is essential.

Toepassing in gebiedsgericht beleid
De resultaten van deze modelstudie
vormen de basis voor de analyse van de
effectiviteit van mogelijke maatregelen ter
bestrijding van de eutrofiëring in het peilgebied Bergambacht. Het ontwikkelde
modelinstrumentarium kan ook in andere
veenweidepolders worden gebruikt.
In het volgende artikel wordt ingegaan op
de manier waarop deze modelstudie een
functie heeft in het overleg met de betrokken partijen voor het doorvoeren van
verschillende maatregelen in de praktijk
[Van Gerve, 1997].
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H. BRINK, M.W. M.VAN EEKEREN,
L.A.C. FEIJ and G.M.VAN ROSMALEN:
New tools to predict calcium carbonate scaling
in water installations
Traditionally scaling in drinking water installations
is connected to the supersaturation with respect to
the calcium carbonate - carbon dioxide equilibrium.
Parameters such as the Langelier Index SI are used
as predictive parameters. Evidence has grown,
however, that these parameters, calculated at the
temperature the drinking water is distributed, do
not predict scaling problems properly. New
parameters have been developed, being the CCPP90
(Calcium Carbonate Precipitation Potential at 90°C)
and the SI90 (Saturation Index at 90°C).
Essential is that the thermodynamic driving force
for the calcium carbonate precipitation reaction is
calculated at temperatures at which the scaling
occurs.
Agood correlation is observed between the CCPP90
and SI90 data and scaling related maintenance data,
indicating that the CCPP90 an SI90 can be used
as predictive parameters for scaling in water
installations.
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M.J. M.MOSCH and T. N. OLSTHOORN:
A dynamical model for watermanagement in
the dune area of Amsterdam watersupply
The system of infiltration and discharge in the dune
area ofAmsterdam watersupply is complexed by the
large amount of infiltrationpounds, dischargecanals,
a drainagesystem and several pumpstations.
Management of this system is subject to many
limitations, for instance ecological and hydrological
conditions, which have to be satisfied. Generally it is
difficult to predict behaviour of this system asa
whole,as well as effects of changes in single factors
of the system. The computermodel of this system is
a continue-dynamical model which contains the
most important aspects ofthe system. The model is
build with the software MATLAB.
This article describes the dynamical computermodel
developed to increase insight in the behaviour of the
watersupply system. The user can control the model
by changing the input of the system, or the
setpoints of the controlers. The developed targetfunction makes an integral picture of the results, in
relation with the different interests, possible.

