Vergelijking van methoden voor
berekening van overstortingsfrequenties.

nota nr. 87.011

ministerie van verkeer en waterstaat

rijkswaterstaat
dienst binnenwateren I riza

Vergelijking van methoden voor
berekening van overstortingsfrequenties.

Nota nr. 87.011
Onderafdeling zuiveringstechnische werken .
Lelystad, maart 1987 .

Blz.

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD

I-II-III

SAMENVATTING
1•

2.

INLEIDING

3

1.1 Algemeen

3

1.2 Probleemstelling

4

1.3 werkwijze

5

TOETSING BEREKENINGSMETHODES AAN RIBBIUS-KRAGT

8

2. 1 Methode Haskoning

8

2.2 Methode Witteveen en Bos

13

2.3 Methode DHV

17

2.4 Methode overige niet met name genoemde bureaus

17

2.5 Methode Grontmij

18

3.

EINDCONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

23

4.

LITERATUURLIJST

28

BIJLAGEN
1)

Begripsomschrijvingen

2) Behandeling methode Ribbius-Kragt
3) Behandeling Berekeningsmethodes ingenieursbureaus
4) Figuren en grafieken

tv687/83

VOORWOORD
De algemeen gangbare opvatting in Nederland voor de berekening van gemengde rioolstelsels is gebaseerd op een filosofie, die omstreeks 1950
door Ribbius en Kragt werd ontwikkeld. De leidende gedachte is, dat
het gevaar voor het ontvangende water niet alleen schuilt in de door
regenwater verdunde droogweerafvoer, maar vooral in de slibstoffen,
die zich -ondanks alle voorzorgen van constructie en onderhoud- in de
riolen plegen af te zetten en bij regen worden opgewoeld en meegevoerd.
Dit principe leidde tot de ontwikkeling van de welbekende frequentietheorie, die in de plaats van de voordien toegepaste verdunningatheorie algemeen wordt gehanteerd .
Terzijde wordt opgemerkt, dat de frequentie ter discussie staat.
Vanuit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer wordt in toenemende mat e
behoefte gevoeld van verdere uitwerking van ontwerpnormen, waarbij
naast de af te voeren hoeveelheid water ook de vuilemissie via overstorten en de effekten van de vuilemissie op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater in de overwegingen zijn betrokken.
Voor verdieping van kennis en ervaring betreffende ontwerp , uitvoering
en onderhoud van rioolstelsels met bijbehorende randvoorzieningen en
de effekten daarvan op overstorten en de invloed van overstortingen op
oppervlaktewater is de Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit
ingesteld.
Ondanks alle onvolkomenheden en grove vereenvoudigingen heeft de frequentie-theorie mede bijgedragen tot een redelijk uniforme wijze van
ontwerpen van rioolstelsels door de diverse advies- en i ngenieursbureaus.
De

uniforme benadering vereenvoudigde de beoordeling en de vergelij-

king van ingediende rioleringsplannen.
Het belang van de frequentie gekoppeld aan de nadelen, verbonden a an
deze benadering vormde de aanleiding om te trachten de berekeningsmethode te verfijnen . De opkomst van de computer, die tot dan toe onge I

kende mogelijkheden introduceerde, werkte dit streven verder in de
hand.
Aangezien de verschillende bureaus niet altijd dezelfde waarde aan de
ontwerp-grootheden toekenden ofwel er anders mee omgingen, danwel de
verfijningen in een andere richting zochten zijn in de loop der tijd
voor de berekening van rioolstelsels verschillende rnathematische modellen opgesteld.
Om verschillen in aanpak en de uitwerking daarvan in de uiteindelijke

weging te betrekken, werd het, voor een rationele beoordeling van rioleringsplannen noodzakelijk gedegen kennis te hebben van de toegepaste
modellen.
~neinde

een vergelijking van deze modellen ten opzichte van de bij de

Rijkswaterstaat gebruikelijke interpretatie van de methode RibbiusKragt mogelijk te maken is het onderhavige rapport samengesteld.
Daarbij is afgezien van een

~·1aardeoordeel

in hoeverre de rekenmodellen

de werkelijkheid benaderen.
Het rapport is samengesteld door Ing. R. van der Veen. De informatie
op grond waarvan het rapport kon worden geschreven is ontleend aan de
literatuur, aangevuld met gegevens die door diverse bureaus zijn verstrekt. Er is, vanwege de toegankelijkheid van literatuurgegevens en
met het oog op een duidelijke en inzichtelijke behandeling van de onderscheiden modellen gekozen voor een selectie van rekenmethoden van
met name genoemde bureaus. De rekenmethoden van de niet met name genoemde bureaus komen in het algemeen sterk overeen met de in het rapport behandelde rekenmodellen. Om de overige niet met name genoemde
bureaus niet tekort te doen , wordt er met nadruk op gewezen dat de selectie van bureaus geenszins behoeft te betekenen, dat genoemde bureaus een voortrekkersrol op dit gebied vervullen.
De concept-rapportage is voor commentaar toegezonden aan:
- Haskoning koninklijk ingenieurs- en arcitectenbureau, Nijmegen
- Adviesbureau Bongaerts, Kuyper en Huiswaard, Den Haag
- Witteveen + Bos raadgevend ingenieursbureau, Devent er
- DHV raadgevend ingenieursbureau B.V., Amersfoort
..

Gronbnij N. V. cultuur en civieltechnisch ingenieursbureau, de Bilt

II

Ten behoeve van de definitieve publicatie is een dankbaar gebruik gemaakt van de ontvangen reacties.
Aan het slot van dit voorwoord wil ik al degenen die aan de totstandkoming van dit rapport hebben bijgedragen dankzeggen voor hun medewerking.

Ir. A.H. Dirkzwager
Hoofd Onderafdeling Zuiveringstechnische Werken
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SAMENVATTING
Aantoonbare verschillen zijn aanwezig tussen berekeningamethodes die
door diverse bureaus gebruikt worden voor de berekening van de theoretische overstortingsfrequentie.
De volgende oorzaken zijn hiervoor aan te geven:

a) De mate waarin bovendrempelberging meegerekend mag worden in de bepaling van de theoretische overstortingafrequentie is één van de
belangrijkste verschillen tussen gehanteerde berekeningamethodes
voor de overstortingsfrequentie. Het gebruik van verschillende regenregistratieperiodes en de wijze waarop een bui gedefinieerd is,
is eveneens een oorzaak van verschillen.
b) Opvulling van de berging in de tijd, verdeling van de berging over
een rioolstelsel en vertraging van de afvoer zijn in de niet-stationaire berekeningen belangrijke factoren voor berekening van de
theoretische overstortingsfrequentie. Met deze factoren kan per
overstort een overstortingsfrequentie berekend worden hetgeen me t
de methode Ribbius-Kragt niet goed mogelijk is. Niet stationaire
berekeningen van overstortingsfrequenties zijn ten opzichte van de
methode Ribbius-Kragt moeilijk controleerbaar .
c) Neerslag-inlooprelaties welke invloed uitoefenen op de overstortingafrequentie worden veelal vertaald naar: berging op straat
en/of afvloeiingscoëfficiënt. De feitelijk te hanteren waarden zijn
voor Nederlandse omstandigheden nog niet vastgesteld.
De verschillen tussen de diverse berekeningamethodes leiden tot afwijkingen in gemiddelde overstortingafrequentie per jaar ten opzichte van het door RWS gehanteerde model . De grootte van de afwijkingen worden mede bepaald door de karakteristieken van een rioolnet, waardoor geen algemene regels voor de te verwachten verschillen kunnen worden opgesteld. Daarbij moet worden bedacht dat de
(,

t heoretische overstortingafrequentie een gemiddelde waarde is over
een bepaalde periode (11,12 of 37 jaar) . Van jaar tot jaar kunnen
grote variaties optreden in overstortingsfrequenties.
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De theoretische overstortingsfrequentie als criterium voor het beoordelen van een rioleringsplan staat mede daardoor ter discussie. Recent
onderzoek wijst er op dat niet zozeer de frequentie van overstorten
van belang is, maar veeleer de overstortende hoeveelheid, de optredende intensiteit en de kwaliteit van het overstortende water. Lopend onderzoek inzake vuiluitworp uit rioolnetten kan nieuwe inzichten geven
over de waarde van de overstortingsfrequentie als criterium voor het
waterkwaliteitsbeheer.
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RIOLERINGSBEREKENINGEN
1.

INLEIDING

1.1

Algemeen
Rioleringsberekeningen hebben de volgende doelstelling:
a) Het ontwerpen van nieuwe rioolnetten tot een basisrioleringsplan
met als criteria:
1) geen water op straat door voldoende afvoercapaciteit bij de
ontwerp-regenintensiteit~

2) zo economisch mogelijke opzet.
b) Controle c.q. herberekening van bestaande netten met als onderwerpen:
1) bepaling kans water op

straat~

2) bepaling tijdsduur gedurende welke de afvoercapaciteit onvoldoende

is~

3) de gevolgen van deze

punten~

4) eventuele saneringsmaatregelen.
Door beheerders van open water worden eisen aan rioolnetten gesteld
met betrekking tot de overstortingsfrequentie-overstorthoeveelheid,
en/of vuillast, en verhard oppervlak. Deze eisen vormen de
randvoorwaarden voor de verschillende rioleringsberekeningen. De
overstortingafrequentie is een belangrijk

criterium waarop een

rioleringsberekening beoordeeld wordt. In de theoretische berekening
van de overstortingsfrequentie bestaan van bureau tot bureau
verschillen. Teneinde inzicht te verkrijgen in de verschillen zullen
enkele theoretische benaderingen in deze nota getoetst worden.
In de praktijk wordt het in Nederland aanvaardbaar geacht om de nietpermanente, plaatsafhankelijke neerslag te vereenvoudigen tot een permanent proces bij een gekozen continue berekeningsregen. Gebruikmakend
van de empirische formule van Reinhold en op basis van toerun ali; beschikbare regengegevens hebben Oostwoud-Wijdenes en Levert regenoverschrijdingskrommen opgesteld aangepast aan de Nederlandse situatie.
Braak en Reinhold hebben gelijksoortige krommen opgesteld (figuur 1) .
In Nederland wordt in het algemeen uitgegaan van een berekeningsregen
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van 60 1/(s.ha) voor vlakke gebieden en 90 1/(s.ha) voor hellende gebieden (7). Afhankelijk van het schadecriterium voor een bepaald gebied zijn afwijkende berekeningsintensiteiten van 40-120 1/(s.ha) gehanteerd.
Uit statistische bewerking van de neerslag in opeenvolgende tijdvakken
van 5 minuten kan worden afgeleid hoe vaak en hoe lang deze intensiteiten bereikt en of overschreden worden. Elke gekozen berekeningsregenintensiteit heeft te maken met een overschrijdingsfrequentie van
1x/X jaar gedurende Y minuten (figuur 2).
Bij een gekozen berekeningsintensiteit op het verharde oppervlak en
bij aanname van een stationaire stroming kan de afvoercapaciteit worden beoordeeld door de druklijn in het riool te vergelijken met de
straatpeilen. Blijft de druklijn onder de straatpeilen dan is er voldoende afvoercapaciteit. In uitzonderingsgevallen zijn niet de straatpeilen maar de drempel of vloerpeilen van woningen maatgevend .
1.2

Probleemstelling
Door Dr.Ir. J. Kuipers werd een zogenaamde stippengrafiek samengesteld
waarin verticaal de hoeveelheid neerslag in mm is aangegeven en horizontaal de regenduur in minuten van de 429 buien van meer dan 4 mm
neerslag die in de 11-jarige periode 1938-1948 in de Bilt gevallen
zijn. (Buien tussen 4 en 7 mm als aantal per oppervlak van 0,5 mm bij
10 minuten)
Om

nu verschillende stelsels landelijk gezien met elkaar te kunnen

vergelijken is door Ribbius en Kragt de stippengrafiek als referentiekader gebruikt om een z.g. overstortingsfrequentie te bepalen. Op eenvoudige wijze is de overstortingafrequentie te bepalen uit berging en
overcapaciteit (8). Tegenwoordig hanteert men daarvoor de stippengrafiek over de periode 1926-1962 (37 jaar) omgewerkt door ir. F.B.
Veldkamp tot een berging, overcapaciteitsfrequentie grafiek (figuur
3). Bij deze figuur moet opgemerkt worden dat beneden de lijn van 4,0
mm berging geen stippen zijn aangegeven. overstortingsfrequentieli jnen
beneden 4,0 mm zijn geëxtrapoleerd en dienen dus met de nodige reserve
gehanteerd te worden.
Deze vergelijkingsmethodiek voor verschillende rioolnetten is bij
Rijkswaterstaat, merendeel der waterschappen, provincies en gemeente n
geaccepteerd en nog gebruikelijk. Invoering van computertechnieken
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heeft voor ingenieursbureau's de mogelijkheid geopend om verfijningen
en wijzigingen (niet stationaire berekeningen, 5 min-regens) in de
vergelijkingamethodiek aan te brengen. De hieruit voortvloeiende verschillende berekeningswijzen worden in dit rapport vergeleken met de
bij Rijkswaterstaat tot nog toe gebruikelijke interpretatie van de
methode Ribbius-Kragt.
In de meeste rioleringsberekeningen wordt slechts beperkte aandacht
geschonken aan de relatie neerslag-instroming in het riool (figuur 4).
Via bijvoorbeeld 1 mm "berging op straat" wordt rekening gehouden met:
bevochtigingaverlies ( interception)
berging in ongelijkheden (depression storage)
plasvorming
verdamping
infiltratie in open verhardingen.
Deze 1 mm wordt beschouwd als neerslagverlies en komt niet tot afstroming naar het riool.
Door enige ingenieursbureaus worden systematisch, of in overleg met
derden, afvloeiingscoëfficiënten toegepast om de aard van de verschillende verharde oppervlakken in rekening te brengen. In het algemeen
wordt gerekend met een afvloeiingacoëfficiënt 1 betrokken op alle verharde oppervlakken (wegen, parkeerterreinen, dakvlakken) en een volledig samenvallen van de berekeningsregenintensiteit met de inloopintensiteit, met verwaarlozing van alle vertraging van het aflopende
water. Theoretisch betekent dit dat na het einde van een bui geen
water afvloeit naar en door het stelsel. Nader onderzoek in deze is
o.a. verricht door de Rijksdienst IJsselmeerpolders in het kader van
het Stedelijk Water Onderzoek Lelystad.
1.3

Werkwijze
Teneinde de verschillende berekeningsmethodieken te toetsen worden
vier standaard gevallen besproken te weten:
a) één gebied met één gemaal
b) één gebied met één knijpconstructie
c) meerdere gebieden met elk één gemaal
d) meerdere gebieden met elk één of meerdere knijpconstructies
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Vervolgens worden een aantal berekeningsmethodes, die door verschillende bureaus in den lande worden gehanteerd, getoetst aan de methode
Ribbius-Kragt zoals door de Rijkswaterstaat gehanteerd. In bijlage 2
wordt de methode Ribbius-Kragt besproken aan de hand van de vier standaardgevallen. In bijlage 3 worden de berekeningamethodes van enige
bureaus besproken (Voorbeelden zijn onderling niet vergelijkbaar).
De bijzondere gevallen van een bemalen overstort i.p.v. een vaste

overstortrand en de berekening met twee verschillende pompen verschillen niet wezenlijk van geval a) en worden daarom niet apart beschouwd.
Voor verder in te gaan op de berekeningamethodes van enige ingenieursbureaus moet eerst het onderscheid gemaakt worden tussen stationaire
en niet-stationaire regenafvoerberekeningen.
Men spreekt van niet-stationaire berekening wanneer het stromingsbeeld
van plaats tot plaats en van tijd tot tijd verschillend is. Bij de gebruikelijke rioleringsberekeningen wordt uitgegaan van de stationaire
stromingssituatie. Het stramingabeeld (beschreven in termen van waterstanden, debieten en stroomsnelheden) verandert dan wel van plaats tot
plaats maar blijft in de tijd constant. Bij stroming die in de tijd
niet verandert behoort ook een berging die in de tijd constant
blijft. DOor deze beschouwingen wordt vooral de bergingafunctie van de
riolering ( die zo belangrijk is voor de
overstortingsfrequentie-bepaling) te kort gedaan. Om de werkelijke
berging zo dicht mogelijk te benaderen worden niet-stationaire
rioleringsberekeningen met behulp van de computer toegepast. Voor
niet-stationaire berekeningen wordt het rioolstelsel in het algemeen
veel grover geschematiseerd dan voor stationaire berekeningen (5).
De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

De rekenkosten nemen exponentieel toe met de grootte van het net-

werk. Schematiseringen worden dus gedicteerd door kostenoverwegingen.
Programma's zijn niet in staat netwerken van onbeperkte omvang te
behandelen. Hier wordt het stromingsprobleem aangepast aan het beschikbare programma.
Enige bureaus passen de niet-stationaire regenafvoerberekening toe om
bij verschillende regenintensiteiten te berekenen de hoeveelheid neerslag in mm bij de gegeven intensiteit waarbij de overstort net niet in
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werking treedt. Op grond hiervan wordt dan een overstortingsfreque ntie
berekend. zo ontstaan twee groepen van overstortingsfrequentieberekening:
1) overstortingsfrequentieberekening

- Haskoning (Hasko- Resro)

gekoppeld aan niet-stationaire

- Witteveen en Bos

regenafvoerberekening

- Overige niet met name
genoemde bureaus

2) overstortingsfrequentieberekening
los van regenafvoerberekening

-D~

- overige niet met name
genoemde bureaus
- Grontmij
- Ribbius-Kragt

De afwijkingen van de berekeningsresultaten ten opzichte van de methode Ribius-Kragt zijn bij de tweede groep kleiner dan bij de eerste
groep.
Niet stationaire regenafvoerberekeningen kunnen overigens ook door
DHV, de Grontmij e.a. uitgevoerd worden .
Berekeningsmethades van de overige niet met name genoemde bur e aus komen in belangrijke mate overeen met één der nader omschreven berekeningsmethodes .
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2.

TOETSING BEREKENINGSMETHODES AAN DE METHODE RIBBIUS-KRAGT

2.1

Methode Haskoning: Hasko-Resro
a. één gebied met één gemaal

35,1 ha

Fv

=

B

= 3090 m3 (8,8 mm)

o.c

=

324 m3/h (0,92 mm/h)

I
gevallen neerslag in mm
buiintensiteit

tijd inwerking-

Hasko-ResroiRibbius-Kragt (theore-

treden overstort

tische hoeveelheid op ba-

(voorbeeld berekening Hasko) sis van gelijke bui-duur)
I

100 1/(s.ha)

15 min.

1 s

!

9.0

9.03

(8,8+15/60x0,92)

30

"

52

"

11 "

9.4

9.6

(8,8+ 52/60x0,92)

15

"
"
"

111

"
"
"
"

43 "

10.1

10.5

(8,8+112/60x0,92)

4 "

10.3

10.82

(8,8+132/60x0,92)

24 "

11. 0

11 • 6

(8,8+183/60x0,92)

15 "

12. 1

12,65

(8,8+251/60x0,92)

13
10
8

132
183
251

zie figuur 25
' Daar het gemaal in de praktijk inslaat na het begin van de bui benadert de methode Hasko-Resro de praktijk beter dan Ribbius-Kragt. voor
dit gebied betekent dit dat de door Haskoning berekende overstortingsfrequentie licht hoger zal zijn. Het verschil is overigens marginaal.
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b) één gebied met één knijpconstructie
Gebied

beschouwde overstort

t 'Î

gat

~

400

gebied 1

in wand
Fv
B

oe

= 25,4 ha
= 735 m3 (2,89
= variabel

mm)

Hoofdgebied

gevallen neerslag in mm
buiIintensiteit

1100 1/(s.ha)
30
15
13
10

I

8

tijd inwerking-

berging in

afvoer naar

treden

gebied 1

hoofdgebied

5 min

totaal
I
overstort

2 s

3,0 mm

18

n

55 "

50

"

68

n

38 "
9 n

-

I

2,89 mm

0, 11 mm

3,4 mm

2,89 mm

0,51 mm

4,6 mm

2,89 mm

1,71 mm

5,3 mm

2,89 mm

2,41 mm

mm

geheel afgevoerd

<2,89 mm

geheel afgevoerd

~2,89

zie figuur 26

De ligging van het gebied t.o.v. het hoofdgebied heeft tot gevolg dat
buien met

intensiteit~10

1/(s.ha) geheel afgevoerd worden

buien met grotere intensiteiten en beperkte tijdsduur in het gebied
geborgen kunnen worden
intense buien met langere duur storten over.
Het verschil met de methode Ribbius-Kragt is dat voor het hoofdgebied
extra berging bij de meer intense buien gerekend mag worden.
In het hoofdgebied mag er bijvoorbeeld op gerekend worden dat bij een
<.

intensiteit van 100 1/(s.ha) en ee n duur van 20 minuten, 735 m3 berging in het riool van het gebied 1 in rekening gebracht mag worden,
hoewel deze 735 m3 boven de drempel van het hoofdgebied gelegen is.
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c ) Meerdere gebieden met elk één gemaal (figuur 7)
Bij meerdere gebieden met elk éé n gemaal geldt het gestelde in a) met
dien verstande dat rekening gehouden moet worden met de vulling van
riolen ten gevolge van doorvoer uit een achterliggend gebied.
Binnen de me thode bestaat de mogelijkheid om in verschillende gebieden
op dwa-injecties te rekenen bij een neerslag van 0 1/(s.ha). Als na
enige tijd een stationaire stroming is ontstaan wordt gestart met de
feitelijke rioleringsberekening.
Op deze wijze wordt de v ulling van riolen ten gevolge van DWA-stroming
automatisch in mindering gebracht op de hoeveelheid neerslag in mm
voordat een overstort in werking treedt.
d) meerdere gebieden met elk één of meerdere knijpconstructies (figuur
27) •

tijd inwerking-

bui-

Igevallen

treden overstort intensiteit 1neerslag

laanvoer van hoog- beschouwde
gebied en gemaal

gebied

min afvoer naar

in mm

laag gebied

I 4824 min

1 sec

100 1/(s.ha)

14 ,4 mm

0,8 mm

15,2 mm

10,5

4,7

15,2

8,8

6,4

15,2

"
"

21

"

30

52

15

1 10 "

30

"
"

13

8,6

6,6

15,2

147 "

21

"

10

8,8

6,4

15,2

97

"

8

I>O

0

.

storting*

I
zie figuur 28

geen over-

*

15.2 mm of minder

Bij dit voorbeeld van een gebied kan opgemerkt worden dat
buien met een intensiteit

8 1/(s.ha) geheel afgevoerd worden

buien met grotere intensiteit en korte duur geborgen kunnen worden
intense buien met langere duur storten over (figuur 28).
Het verschil met de methode Ribbius-Kragt is dat bij de meer intense
buien relatief minder water afgevoerd wordt vanaf het hoge gebied (zie
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b) terwijl er ook minder afgevoerd wordt naar het lage gebied. De voor
het lage gebied in rekening te brengen berging neemt dus toe met de
berging van het beschouwde gebied zelf en het hoge gebied ongeacht of
deze berging gelegen is boven de drempel van het lage gebied. Samenvattend: DOor de gelimiteerde afvoercapaciteit van de leidingen wordt
water teruggehouden. Dit water komt vervolgens geleidelijk tot afvoer.
Conclusie
Methode Hasko-Resro heeft over het algemeen voor wat betreft gebieden
met gemalen

~

reserve dan de methode Ribbius-Kragt daar er rekening

gehouden wordt met het tijdstip na het begin van een bui dat een pomp
begint te werken.
voor gebieden met knijpconstructies geeft deze methode aan welk deel
van de neerslag bij een bepaalde intensiteit - door de geringe afvoercapaciteit van de leidingen - teruggehouden wordt. De afvoercapaciteit
van de leidingen welke in de methode Ribbius-Kragt geen rol speelt bij
de bepaling van de overstortingsfrequentie kan met de methode HaskoResro per tijdseenheid bekeken worden. Grote variaties in afvoercapaciteit kunnen zodoende beter verrekend worden. In het algemeen zal de
theoretische overstortingsfrequentie berekend volgens deze methode in
eindgebieden lager liggen dan Ribbius-Kragt, daar water van kortdurende intense buien door de geringe afvoercapaciteit van de leidingen in
de hoger gelegen gebieden vastgehouden wordt. Om dezelfde reden zullen
begingebieden een hogere overstortingsfrequentie vertonen dan volgens
Ribbius-Kragt te verwachten is.
Per overstort kan ongeacht verschillende drempelhoogtes de overstortingsfrequentie per overlaat aangegeven worden hetgeen met RibbiusKragt zeer omslachtig is.
Belangrijk bij deze methode is:
Bergingsgrafiek per gebied (figuur 15) moet vanuit de berekening en
tekeningen te controleren zijn
de theoretische benadering van de werkelijk aanwezige afvoercapaciteit (schematisering)
de berekende overstortingsfrequentie heeft een relatie met de schematisering in takken en knopen (figuur 29).

-12-

De werkelijkheid zal ergens tussen de schema's van figuur 29 in zitten
afhankelijk van de aard van het gebied.
Bij schematisering 1) krijgt gebied 1 een hogere overstortingsfrequent~.

Bij schematisering 2) krijgt gebied 3 een hogere overstortingsfrequentie (figuur 29).
In de praktijk hanteert men schematisering 2. De theoretisch hogere
overstortingsfrequentie van het laaggelegen gebied betekent in principe een zwaardere eis aan de berging van het laaggelegen gebied. Daar
tegenover staat dat een hooggelegen gebied als gevolg van deze schematisering een theoretisch lagere overstortingsfrequentie verkrijgt. In
dat geval wordt er in principe een te lichte eis aan de berging gesteld.
Dit bezwaar wordt ondervangen doordat:
a) bij het schematiseren overstorten in principe op de grens van een
gebied liggen zodanig dat de berekende waterstanden in knopen, de
waterstand aangeven bij de overstort
b) als het aangesloten verhard oppervlak van een knoop groot is ten
opzichte van bovenstrooms aangesloten verhard oppervlak kan een gedeelte van het verhard oppervlak reeds meegenomen worden in de
debiet-vervalrelatie (figuur 30) waardoor de werkelijke situatie
meer benaderd wordt. Bij deze figuur moet opgemerkt worden dat door
deze ingreep het takverhang gecorrigeerd wordt zonder dat berging
verplaatst wordt. De berging van de strengen wordt uitsluitend in
de knopen weergegeven en is dus onafhankelijk van de takkarakteristieken. De taklengte en diameter zijn dus niet van direct belang:
de tak dient in de schematisering uitsluitend als een relatie tussen debiet en verval. Dit is de reden dat fictieve buizen kunnen
worden toegepast of zelfs relaties in formule- of grafiekvorm.
vergelijking van waterpeilen uit de stationaire berekening met
waterpeilen uit de niet-stationaire berekening na lange tijd stromen op constant debiet is de controle achteraf dat de schematisering overeenkomt met de werkelijkheid.
Deze schematiseringen en de invloed daarvan op de overstortingsfrequenties van hoog- of laaggelegen zijn overigens moeilijk controleerbaar ten opzichte van de eenvoudige methode Ribbius-Kragt.
Ze maken echter een meer reële benadering van overstortingsfrequenties per overstort mogelijk.
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samenvattend is op theoretische gronden deze methode een betere benadering van de frequenties van overstorten in gecompliceerde gebieden
(grote gebieden met knijpconstructies, interne overstorten en verschillende drempelhoogtes) dan de methode Ribbius-Kragt. voor kleinere
gebieden met gemalen heeft deze methode extra reserve t.o.v. de methode Ribbius-Kragt daar er gerekend wordt met gemalen die pas enige tijd
na het begin van een bui inwerkingtreden, mits
de theoretische afvoercapaciteit de werkelijkheid voldoende benadert
de voorgestelde gebiedsindeling reeël is (geen doorverbindingen) •
Over de mogelijkheid om van een rioolnet met behulp van niet-stationaire rekentechnieken de overstortingsfrequentie te bepalen bestaat
verschil van mening tussen de diverse ingenieursbureaus (3), (10). Ten
aanzien van de werkelijk optredende overstortingsfrequentie gelden als
gevolg van het gebruik van de stippengrafiek de bezwaren van figuur 11
en 12 .

2.2

TOetsing berekeningsmethode Witteveen en Bos

a) één gebied met één gemaal (figuur 5)

Rekening wordt gehouden met het feit dat het gemaal niet bij het begin
van de bui inslaat (figuur 13).

oe

overstortingsfrequentie zal dus met

deze methode in principe hoger uit komen. En dus t.o.v. de methode
Ribbius-Kragt een zwaardere eis aan het rioolstelsel betekenen. In
deze methode wordt ook rekening gehouden met de verdeling van de berging over het stelsel. De verdeling is van belang voor het bepalen van
de overstortingsfrequentie en kan leiden tot een hogere dan wel lagere
overstortingsfrequentie dan de methode Ribbius-Kragt.
Gecontroleerd moet worden t.a.v. de hierna te noemen aannamen of:
1)

bergende oppervlak per overstort correspondeert met werkelijkheid

2)

"

3)

"

" gemaal
"
streng
of
knoop "
"

"
"

"
"

"
"

4) vereenvoudiging eivormige buizen tot ronde buizen geen invloed

heeft

<.

5) bergingsverlies ten gevolge van tegenschot van buizen verrekend is

6)

n

"

riool verrekend is.

"

n

inslagpeil gemaal boven b.o.k.
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ad 1 en 2)
Het bergend oppervlak per overstort (gemaal) dient voornamelijk als
stuurmechanisme voor de stabiliteit van de berekening. Een bergend
oppervlak per overstort (gemaal) wat niet correspondeert met de
werkelijkheid, maar noodzakelijk is voor de stabiliteit van de berekening leidt in principe tot het rekenen met teveel berging voor
de drempel van de overstort (natte kelder van het gemaal) . De invloed op de theoretische overstortingsfrequentie zal overigens in
het algemeen niet groot zijn.
ad

3)

DOor het toekennen van een vast bergend oppervlak aan een knoop van
bijvoorbeeld 5 m2 kan berging welke aanwezig is in detailriolering
nabij de knoop, verrekend worden. Een te groot vast bergend oppervlak leidt tot te veel berging voor de detailriolering met name als
de peilverschillen in de knoop groot zijn. voor een knoop is een
zeer gering vast bergend oppervlak noodzakelijk voor de stabiliteit
van de berekening. Een te groot oppervlak kan ertoe leiden dat er
meer berging gerekend wordt dan dat er in de knoop aanwezig is.
ad

4)

In deze berekening wordt een vereenvoudiging toegepast op eivormige
buizen. Een eivormige buis met een bepaalde watervoerende doorsnede
wordt vereenvoudigd tot een ronde buis met overeenkomstige watervoerende doorsnede. Afgezien nog van hydraulische verschillen,
leidt deze benadering ertoe dat de berging, theoretisch lager in
peil gerekend wordt dan dat de werkelijkheid aangeeft.
voorbeeld: eivormige buis 800/1200 wordt vereenvoudigd tot een buis
~

970 mm. Bij een waterstand van 0,97m boven de binnenonderkant van

de buis is de ronde buis geheel gevuld en de eivormige buis voor ±
86% (bij gelijke waterstand dus meer berging). De fout zal vooral
invloed hebben bij aanwezigheid van veel eivormige buizen en met
name als de binnenonderkant van deze buizen gelegen is nabij het
drempelniveau van de overstort.
ad 5 en 6)
Bergingsverliezen moeten evenals in elke andere berekeningsmethod e
gehee l verrekend worden.
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De punten 1 t/m 4 zijn specifiek voor de berekeningsmethode van Witteveen en Bos. Als uit de controle blijkt dat de aannames juist zijn,
moeten eventuele afwijkingen van de met deze methode berekende theoretische overstortingsfrequentie ten opzichte van de methode RibbiusKragt toegeschreven worden aan:
dynamische effecten in het riool (hogere c.q. lagere overstortingsfrequentie)
tijdstip inslag gemaal na begin bui (hogere overstortingsfrequentie)
Afhankelijk van bovenstaande gegevens en interpretatie van deze gegevens kan de berekende overstortingsfrequentie zowel hoger als lager
zijn dan de met Ribbius-Kragt bepaalde overstortingsfrequentie. De
aldus berekende theoretische overstortingsfrequentie wordt mede
bepaald door de wijze en mate van schematisering van het rioolnet en
daarmee samenhangend de benodigde rekentijd.
Voor de opdrachtgever zijn de voordelen gelegen in de bepaling van de
overstortingsfrequentie per overstort hetgeen met de methode RibbiusKragt niet of nauwel ijks mogelijk is.
b) één gebied met één knijpconstructie (figuur 6)
Alle in de berekening opgenomen takken kunnen in principe een opstuwende werking hebben. Per tijdseenheid kan zo de totale berging berekend worden en de geborgen hoeveelheid bij net niet c.q. net we l overstorten. Het verschil met andere methodes is dat de dynamische berging
per streng meegenomen wordt in de berekening (figuur 31) duidelijk
moge zijn dat de nauwkeurigheid waarmee de afvoercapaciteit van het
beschouwde gebied theoretisch benaderd kan worden bepalend is voor de
mate waarin de berging benut wordt.
Afhankelijk van de afvoercapaciteit naar het hoofdgebied wordt de
overstortingsfrequentie van het beschouwde gebied en het hoofdgebied
beïnvloed. OOk in dit geval moet controle op de punt a, 1 t/m 6
plaatsvinden.
c) meerdere gebieden met elk één gemaal
Bij meerdere gebieden met elk één gemaal geldt het gestelde in a) •
verschillen in overstortingsfreque nties tussen de methode Witteveen en
Bos en de methode Ribbius-Kragt zijn toe te schrijven aan dynamische
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effecten in de riolen, tijdstip inslag van de gemalen en tijdsduur van
de bui.
d) meerdere gebieden met elk één of meerdere knijpconstructies
Daar er binnen deze methode meer dynamische berging in rekening gebracht wordt zal de overstortingsfrequentie over het geheel lager
liggen. DOor dynamische effecten in de riolen kan de frequentie plaatselijk hoger dan wel lager zijn.
De punten 1 t/m 6 gelden ook hier.
Conclusies
Deze methode beschikt over het algemeen over minder reserve dan de
methode Ribbius-Kragt. Weliswaar wordt er rekening gehouden met het
tijdstip dat het gemaal inslaat na begin van de bui echter de theoretisch grote benutting van de bovendrempelberging en het achterwege
laten van enige controle op "na-ijlin'g" bij een overstort leidt in het
algemeen tot een lagere overstortingsfrequentie. Na-ijling is het verschijnsel dat een overstort na het einde van een bui in werking treedt
als gevolg van de grote aanvoer van regenwater uit hoger gelegen gebieden hetgeen de overcapaciteit van het beschouwde gebied te boven
gaat.
In het geval dat de afvoercapaciteit van de leidingen in een stelsel
gering is kan het echter ook voorkomen dat de berekende theoretische
overstortingsfrequentie hoger is als bij Ribbius-Kragt, daar de aanwezige statische berging niet volledig benut wordt bij het begin van
overstorten. Verschillen tussen de methode Ribbius-Kragt en de methode
Witteveen en Bos zijn daardoor per stelsel anders en niet algemeen te
kwantificeren.
Van wezenlijk belang is de werkelijk aanwezige afvoercapaciteit van de
leidingen in het rioolstelsel en de werkelijk aanwezige berging (punten a) 1 t/m 6.
' Samenvattend:
Deze methode is ten opzichte van de eenvoudige methode Ribbius-Kragt
moeilijk controleerbaar. ze maakt echter een meer reële benadering van
de overstortingsfrequentie per overstort mogelijk doordat de vullings-
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fase en de opbouw van het rioolnet bij de berekening wordt betrokken.
Als enige legt deze methode rechtstreeks een relatie tussen de theoretische afvoercapaciteit van afzonderlijke leidingen en de berging op
een bepaald tijdstip en van daaruit naar de overstortingafrequentie
met behulp van de Kuipersgrafiek. Ten behoeve van de stabiliteit van
de berekening worden aannames gedaan welke de theoretische overstortingafrequentie kunnen beïnvloeden (vast bergend oppervlak knoopstreng-gemaal en overstort) •
Controle op naijling wordt achterwege gelaten.
De invloed op de overstortingafrequentie van de aannames en de contro-

le op naijling is per stelsel en per overstort verschillend. Verschillen van deze methode t.o.v. Ribbius-Kragt zijn dan ook niet algemeen
te kwantificeren.
2.3

Toetsing berekeningsmethode DHV
De berekeningsmethode is conform Ribbius-Kragt. In bijzondere situaties wordt de berekening aangepast aan de situatie ter plaatse. Zo
wordt bijvoorbeeld in hellend gebied op eenduidig vastliggende wijze
bepaald het percentage bovendrempelberging wat in rekening gebracht
mag worden (figuur 22) (2). De door DHV in specifieke situaties acceptabel geachte ledigingatijden zijn aan de hoge kant. In het algemeen
worden ledigingatijden van 10-15 uur gehanteerd. De invloed van de
ledigingatijd op de overstortingafrequentie wordt gering geacht mits
men overstortingen binnen een tijdsbestek van 10 uur als één overstorting rekent. Beschouwt men echter elke keer dat een overstort in
werking treedt als een afzonderlijke overstorting dan kan de gemiddelde overstortingafrequentie belangrijk hoger liggen. Ditzelfde bezwaar
geldt overigens ook voor de methode Ribbius-Kragt. Het verschil in
overstortingafrequentie t.g.v. de door DHV in specifieke situaties acceptabel geachte hogere ledigingatijd van 24 uur t.o.v. 10-15 uur bij
Ribbius-Kragt is marginaal.

2.4

Toetsing berekeningsmethode overige niet met name genoemde bureaus
Deze berekeningsmetbodes zijn vrijwel conform één der nader omschreven
methodes . Toetsing van deze berekeningsmetbodes aan de hand van de
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vier standaardgevallen leidt in het algemeen tot dezelfde resultaten
als de nader omschreven methodes.
2.5

TOetsing berekeningsmethode Grootmij
a) één gebied met één gemaal (figuur 5)
Het begrip berging op straat (C) komt niet overeen met het begrip
als gehanteerd in de andere methodes. Waar bij alle andere methodes
de berging op straat geheel beschikbaar is bij het begin van een
nieuwe bui is bij deze methode de straatberging beschikbaar afhankelijk van de verdamping en dus van tijdsduur tussen 2 buien en
tijd van het jaar. Zo kan het 18 uur (juni) - 13 dagen (december)(6) duren voordat een berging van c=3 mm weer geheel beschikbaar is

voor een volgende bui.
Uit figuur 32 blijkt nu dat een bij:
B

=

6

mm

P = 0,7 mm/uur
C = 3 mm, de overstortingsfrequentie 12 à 13 x/jaar zal bedragen.
Ter vergelijk: Ribbius-Kragt bij 1mm berging op staat 10x/jaar.
b) één gebied met één knijpconstructie
bij een gebied met een knijpconstructie is het uitgangspunt gelijk
aan a). De overcapaciteit is echter variabel. voor het gebruik van
de grafiek van figuur 32 is een benadering op te zetten analoog aan
de methode Ribbius-Kragt. Dus uitgaan van een gemiddelde overcapaciteit welke apart berekend moet worden.
Gezien de hogere overstortingsfrequentie volgens deze methode
berekend is de uitkomst in het algemeen een zwaardere eis aan het
rioolnet.
c) meerdere gebieden met elk één gemaal
Als a) apart rekening houden met doorvoer van achterliggende gebieden.
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d) meerdere gebieden met elk één of meerdere knijpconstructies.
De bezwaren vermeld onder figuur 8 en 9 blz. 3 en 4 van bijlage 2
en onder punt b) van deze paragraaf gelden in dit geval eveneens.
Conclusies
De theoretische overstortingsfrequentie opgegeven door de Grontmij
ligt in het algemeen hoger dan uitgerekend met Ribbus-Kragt (zie tabel
1). Dit verschil kan verklaard worden vanuit enige tekorten in de
methode Ribbius-Kragt welke in deze methode verrekend worden.
Te weten:
Beschikbare berging kan kleiner zijn t.g.v. voorgaande buien (figuur
11. Het begrip ledigingstijd of het hanteren van een waarde hiervoor
kan vervallen omdat in deze methode de chronologie van de buien is
verwerkt.)
Buikarakteristiek kan zodanig zijn dat een bui tot overstorten komt
zonder dat dit uit de grafiek van Kuipers blijkt (figuur 12).
Daarnaast is ook een verschil dat gegevens van de 5-minutenregens ontleend worden aan de jaren 1928, 1933 en 1951 t/m 1960 terwijl de grafiek volgens de methode Ribbius-Kragt gebaseerd is op de jaren 1926
t/m 1962.
Reserves van de methode Ribbius-Kragt (bijlage 2: blz. 4-5) worden
niet aangetast: bij gevolg ligt de theoretische overstortingsfrequentie in het algemeen hoger.
Uitgaande van een afvloeiingscoëfficiënto'= 1,0 zal de Grontmij bij
opgave van een overstortingsfrequentie van 10x/jaar in het algemeen
over meer reserve beschikken dan Ribbius-Kragt.

-20-

Tabel 1: berekening smethode overstortingafrequenties Grootmij met
C•3mm versus Ribbi us-Kragt

1 mm berging op straat.

Stelselberging bij
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I I
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l I

i
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i i i. i.
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Uit de tabel blijkt dat bij gelijke stelselberging de methode van de
Grootmij (met

oi..

= 1 ,0) systematisch een hogere overstortingsfrequentie

aangeeft. De oorzaak is dat hier rekening gehouden wordt met opeenvolging van buien en buien van minder dan 4 mm. Het toepassen van de
methode Grootmij met als modelparameters, c=3mm en afvloeiingscoëfficiënt o(_ = 0,9 leidt tot een vergelijkbare theoretische overstortingsfrequentie als de methode Ribbius-Kragt meto{ = 1,0 en 1 mm berging op straat. Gelijke berging in het rioolstelsel in m3 betekent dan
een overeenkomstige theoretische overstortingsfrequentie.
Samenvattend kan worden gesteld dat de berekening volgens de 5-min-regens-analyse over veel reserve beschikt. rekening wordt gehouden met:
opeenvolging van buien (fig 11)
verschil in intensiteit binnen een bui (fig 12)
in bepaalde gevallen ook dat het gemaal niet direct bij het begin
van een bui begint te werken (fig 13) .
Deze tekorten van de methode Ribbius-Kragt welke hier wel verrekend
worden leiden in het algemeen, bij toepassing van een afvloeiingscoëfficiënt 0(= 1,0 tot theoretische hogere overstortingsfrequenties.
De door de Grootmij ontwikkelde grafieken op basis van 5 min-regensanalyse voor de overstortingsfrequentie zijn met inachtname van de afvloeiingscoëfficiënt een bruikbaar alternatief voor het beoordelen van
rioleringsplannen. Bij het uitwerken van de 5-minuten regenanalyse is
er vanaf het begin van uitgegaan dat de overstortingsfrequentie geen
juiste maatstaf is met het nog op het ontvangende water (gebaseerd op
de verwerking van 37 jaar regengegevens zoals gepubliceerd in 1966
(4)). De (meeste) aandacht is dan ook gericht geweest op de overstorthoeveelheden per bui, per jaar, per uur tot 14 dagen en de frequentie
van voorkomen. oe verdienste van deze methode is dat zij de berekening
van de overstortingsfrequentie, overstorthoeveelheid en de berekeningsregenintensiteit in één systeem brengt.
De methode van de Grootmij lijkt als resultaat te hebben dat de rioleringsaanlegkosten relatief hoog zijn. Dit is niet het geval daar:
de maatgevende berekeningsregenintensiteit lager dan de gebruikelijke 60 1/(s.ha) kan zijn, zodat kleinere buisdiameters mogelijk
zijn:

-22-

toepassing van afvloeiingscoëfficiënten eveneens leidt tot geringere afvoer;
de beregeningsregenintensiteit is in het algemeen niet bepalend
voor de buisdiameters. Deze worden veelal aangegeven door bergingseisen aan een rioolnet.
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1) voor de berekening van "de riolering worden neerslag-inloop-relaties in rekening gebracht
(afvoercoëfficiënt o in aan- en afloopfase van de bui).
2) 0-10• van dynamische berging wordt afhankelijk van omstandigheden in rekening gebracht.
3) Berging op straat ook afhankelijk gesteld van verdamping tussen twee buien. De berging op straat
(Grontmij) is dus variabel tussen de opgegeven maximum waarde en 0 mm afhankelijk van de tijd
tussen twee buien en de tijd van het jaar.
4) Eve~tueel kan werkelijk buiverloop ingevoerd worden waarmee dit bezwaar ondervangen kan worden.
(de rekentijd om bijvoorbeeld de overstortfrequentie te bepalen met 5-minuten-regengegevens
zou echter wel zeer lang worden)
5) Behalve als bergingagrafiek daarmee rekening houdt.
6) Behalve bij permanente DWA-stroming.
7) Overeenkomstig één der nader omschreven methodes.
8) v • verdamping
T • periodiciteit
• 9) Reserves of tekorten in een berekening betekent geen waardeoordeel omtrent de berekeningsmethode
maar, de invloed van een factor op theoretische overstortingafrequenties
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Invloed op theoretische overstortingsfrequentie bij verschillende berekeningsmethodes
t.o.v. Ribbius-Kragt
realiteit
t.o.v.
Ribbius

Theoretische overstortingsfrequentie t.o.
Ribbius-Kragt bij:
Hasko
W&B
DHV
Overige Grontmij
(2)

Bergingsverliezen
1) vulling riolen t.g.v. doorvoer
ol+
zonke
n
ol+
2)
"
"
"
afsla
gpeil
3)
"
"
"
gemaal
ol+
4) vulling
droog"
"
weerafvoer
+
5) beschikb. berging kleiner
door voorg. buien en kl. bu i en
+
Extra berging
1) berging in gemalen en overstortputten
2) berging op straat
3) dynamische berging
4) berging in kolken + huisaansluitingen
Uitgangspunten
1) afvloeiingscoëfficiënt (1,0 )
-I+
2) afvoercapaciteit leidingen
-lol+
3) constante doorvoer bij
knijpc.
-lol+
4) neerslagkromme I inloophydragram
5) intensiteit op groter gebied veelal niet max.
Berekeningstechnisch
1) stijgend peil in gemaal
grotere oe
2) inslagpomp na begin bui
+
3) vereenvoudiging eiv. rond
0
4) controle na-ijling
nvt
5) tijdens bui DWA niet rnaxgrotere oe
6) buikarakteristiek zdd bui
+
overstort

-

-

-
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o =
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0
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0
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0

0

0

0

0

0

0
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0

0
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+
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0

0

0

0

0
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verlagende invloed
geen invloed
verhogende invloed
vanuit de berekening moeilijk te controleren
overeenkomstig één der nader omschreven methodes

nvt

nvt
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Het gewicht wat toegekend moet worden aan al deze factoren afzonderlijk is niet eenduidig vast te leggen. oe invloed van een aantal factoren wordt in de praktijk tegen elkaar weggestreept. Bijvoorbeeld de
vulling van de riolen ten gevolge van de droogweerafvoer wordt geacht
aanwezig te zijn in berging van kolken en huisaansluitingen.
oe grotere overcapaciteit ten gevolge van stijgend peil in het gemaal
wordt veelal gecompenseerd doordat de pomp pas inslaat enige tijd na
het begin van de bui.
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EINDCONCLUSIES T.A.V. VERGELIJKING VAN DE VERSCHILLENDE BEREKENINGSMETHODES
verschillen tussen de methode Ribbius-Kragt en de methode van DHV
zijn marginaal.
verschillen tussen de methode Ribbius-Kragt en de methodes van een
aantal bureaus berusten met name op het al of niet toepassen van
afvloeiingscoëfficiënten. Daar waar een afvloeiingscoëfficiënt
kleiner dan 1,0 toegepast wordt zal de theoretische overstortingsfrequentie gemiddeld lager liggen dan met de methode RibbiusKragt. De bergingsberekening moet kritisch getoetst worden voor wat
betreft de bergingsverliezen. De niet nader omschreven methodes van
overige niet met name genoemde bureaus komen in meer of mindere
mate overeen met de we l omschreven methodes.
verschillen tussen de methode Ribbius-Kragt en de methode van Raskoning berusten met name op de inschatting welke gemaakt wordt voor
de afvoercapaciteit van de leidingen en daarmee samenhangend het
deel van de bovendrempel c.q. dynamiscQe berging wat meegerekend
wordt bij verschillende bui-intensiteiten.
Controle van de berekeningen in het algemeen en de gebiedindeling
en schematiseringen in het bijzonder vereisen een grotere inspanning van de controlerende instantie als de methode Ribbius-Kragt.
De wandruwheid is de enige aan te nemen parameter bij de in te

schatten afvoerrelaties en heeft invloed op de berekeningsresultaten.
Dit effect is echter van beperkte omvang.
Verschillen tussen de methode Ribbius-Kragt en de methode van Witteveen en Bos berusten op de inschatting welke gemaakt wordt voor
de afvoercapaciteit van de leidingen bij verschillende bui-intensiteiten. In deze methode wordt eveneens een deel van de bovendrempel
berging in rekening gebracht, alsmede de berging in gemalen en
overstortputten. De berekening moet in het algemeen gecontroleerd
worden, of de bergingsverliezen verrekend worden, of de vereenvoudiging van eivormige buizen tot ronde buizen invloed heeft en of de
controle op na-ijling van invloed is. Probleem is ook hier de werkelijke afvoercapaciteit van de leidingen en de minder eenvoudige
controleerbaarheid van schematiseringen.
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De methode van de Grontmij is principieel afwijkend van RibbiusKragt. De theoretische bewerking van de 5-minuten-regenreeks door
de Grontmij leidt tot relatief grote waterhoeveelheden (opeenvolging buien). Het rekening houden met opeenvolging van buien, de
buikarakteristiek en de inslag van de pomp na het begin van een bui
leidt tot hogere overstortingsfrequenties dan met de methode
Ribbius-Kragt. Het begrip ledigingstijd (dat is de verhouding
berging-(pomp)overcapaciteit, is niet meer van belang i.v.m. de
chronologische verwerking van de neerslagreeksen) •
Het toepassen van een afvloeiingscoëfficiënt van 0,9 en C= 3 mm
leidt tot vergelijkbare overstortingsfrequenties als Ribbius-Kragt
(interpretatie RWS).
37 jaars-stippengrafiek (1926-1962) wordt voor de bepaling van de
overstortingsfrequentie vrij algemeen gebruikt. Daarnaast wordt ook
nog gebruikt gemaakt van de 11 jaars-stippengrafiek (1938-1948) en
de 5-minutenregenanalyse op grond van eisen van opdrachtgevers of
voorkeur van de bureaus.
In de niet stationaire berekeningen wordt de vullingstijd van het
rioolstelsel bij verschillende intensiteiten betrokken in de berekening van de overstortingsfrequenties. Met name in grote, licht
geaccidenteerde terreinen kunnen hierdoor grote verschillen in
overstortingsfrequenties t.o.v. de methode Ribbius-Kragt ontstaan.
De omvang van de verschillen hangt zeer sterk af van de inschatting
welke gemaakt wordt van de geborgen hoeveelheid water op het moment
van overstorten en kunnen leiden tot zowel hogere als lagere overstortingsfrequenties dan met Ribbius-Kragt berekend. Het dynamische
gedrag van een rioolstelsel kan - afhankelijk van de inschatting
van de geborgen hoeveelheid water op het moment van overstorten met
instationaire berekeningsmetbodes beter ingeschat worden. voorzichtigheid blijft, gezien de controleerbaarheid, geboden.
Aanbevelingen
meer uniformiteit in theoretische overstortingsfrequentieberekeningen teneinde de overstortingsfrequentie als vergelijking tussen
verschillende rioolstelsels te kunnen hanteren. Hiermee wordt niet
bedoeld dat éénzelfde rekenmethodiek voor verschillende types
rioolstelsels dient te worden gebruikt:
vergroten van controleerbaarheid van de verschillende berekeningsmethodes.
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