Dirty:Vuiluitworpmodel voor rioolstelsels
Programma van eisen en modelbeschrijving

Inleiding
Lnkele maanden geleden heeft in dit blad
een artikel gestaan over nieuwe criteria en
normen die aan rioolstelsels zouden
kunnen worden gesteld. In dat artikel
kwam naar voren dat voor een toetsing
van rioolstelsels aan dergelijke normen
het gebruik van een vuiluitworpmodel
onontbeerlijk is. Met behulp van een
vuiluitworpmodel zouden voor alle overstortlokaties in het stelsel de op oppervlaktewater geloosde vuilvrachten moeten
kunnen worden vastgesteld (lit. 1).
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Recentelijk is op het tweede nationale
rioleringscongres tijdens de Aquatech het
vuiluitworpmodel Dirty gepresenteerd
[lit. 2[. Onderstaand wordt een diepgaande
introductie gegeven van dit model, dat
binnen een samenwerkingsverband van
Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs
en de Landbouwuniversiteit Wageningen
vakgroep Waterkwaliteitsbeheer is
ontwikkeld. Hierbij wordt met name
ingegaan op het programma van eisen, de
gehanteerde modelopzet en de
theietische achtergronden van het model.
Noodzaak van een vuiluitworpmodel
Vuiluitworp uit rioleringssystemen wordt
veroorzaakt door effluentlozing uit de
rioolwaterzuiveringsinrichting en lozing
van overstortwater tijdens neerslagsituaties waarbij de pompovercapaciteit en
de berging van het rioolstelsel niet groot
genoeg zijn, alsook bij calamiteiten.
De negatieve gevolgen van lozing van
overstortwater voor de kwaliteit van het
ontvangende oppervlaktewater kunnen,
evenals die van effluentlozing, zeer groot
zijn. Dit komt enerzijds doordat veel overstorten nabij kleine, stagnante wateren zijn
gelokaliseerd, en anderzijds doordat er in
de veelal vrij vlak gelegen rioolstelsels in
ons land tijdens droog weer slibophoping
plaatsvindt. Tijdens neerslag kan dit slib
worden opgewoeld en mede tot overstorting komen.
Uit het oogpunt van de optredende
effecten op de kwaliteit van het ont-

Samenvatting
Door Witteveen+Bos is in samenwerking met de Landbouwuniversiteit
Wageningen een vuiluitworpmodel voor rioolstelsels ontwikkeld. Hiermee kan
voor alle afzonderlijke overstortlokaties de vuiluitworp worden berekend.
Daarnaast worden overstortvolumina en overstortfrequenties bepaald. Allereerst
wordt kort ingegaan op de noodzaak van een vuiluitworpmodel in relatie tot
bestaande en nieuw te formuleren normen en criteria voor rioolstelsels.
Vervolgens wordt een programma van eisen gegeven en worden enkele mogelijke
modelconcepten behandeld. Er wordt een beschrijving gegeven van de principes
van het gekozen meerbaksconcept, waarna de hydraulische processen en de
vuilbeweging uitgebreid aan de orde komen. Voorts wordt aandacht geschonken
aan de schematisering van een rioolstelsel tot bakjes, en aan de ten dele
uitgevoerde modelvalidatie. Tenslotte wordt een perspectief gegeven van de
toepassingsmogelijkheden van het model.

vangende water kan onderscheid worden
gemaakt tussen jaarvrachten met lange
termijn effecten en piekvrachten met
vooral korte termijn effecten.
De jaar- en piekvrachten (bijvoorbeeld
CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) of
tot-P (Totaal Fosfaat)) kunnen worden
bepaald door middel van metingen of
door een modelsimulatie. Om door middel
van metingen een goed beeld te
verkrijgen van alle overstortgebeurtenissen op alle overstortlokaties in
een stelsel, moeten gedurende een lange
periode gecompliceerde metingen worden
uitgevoerd. Dit zal over het algemeen
duur en omslachtig zijn. Daarom is het
waarschijnlijk dat bij de toetsing van rioolstelsels aan de nieuwe normen een grote
rol gespeeld zal gaan worden door vuiluitworpberekeningen. Deze berekeningen
zullen zo mogelijk naast de uitvoering van
een compact meetprogramma moeten
komen te staan. Op het meten wordt in dit
artikel niet verder ingegaan.
Programma van eisen voor een
vuiluitworpmodel
In het volgende worden de eisen
geformuleerd waaraan een vuiluitworpmodel zou moeten voldoen.
1. Met behulp van een vuiluitworpmodel
moeten voor alle afzonderlijke overstortlocaties de geloosde jaar- en piekvrachten
van (enkele relevante) vervuilende stoffen
kunnen worden bepaald.
De berekeningsresultaten moeten zodanig
betrouwbaar zijn dat rioolstelsels onderling op vuiluitworp vergelijkbaar zijn.
Tevens moeten verschillende ontwerpen
voor nieuw aan te leggen stelsels, of
alternatieve verbeteringsmaatregelen voor
een bestaand stelsel, integraal kunnen
worden afgewogen, zodat optimalisatie
van kosten en baten mogelijk wordt.
2. Het model moet bruikbaar zijn voor de
berekening van de vuiluitworp uit alle
typen stelsels. Voor vuiluitworp relevante
kenmerken van deze stelsels en het

afstromend gebied moeten in de simulatie
opgenomen worden.
3. Het model moet haalbare eisen stellen
aan benodigde invoergegevens en
computercapaciteit.
Om aan bovenstaande eisen te voldoen,
dienen in ieder geval die aspecten in de
simulatie opgenomen te worden, die
blijkens het NWRW (Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit) onderzoek een significante invloed hebben op
de vuiluitworp uit rioolstelsels [lit. 3[. In
het onderstaande worden deze aspecten
nader belicht.
l'en eerste dienen relevante gegevens van
het rioleringsgebied en de processen die
zich daar afspelen, in de berekening aan
de orde te komen. Hierbij valt met name
te denken aan de eigenschappen van op
het rioolstelsel aangesloten oppervlak,
zoals berging in plassen en infiltratie van
neerslag, en de beschrijving van de inloop
van water en vuil vanaf de verschillende
typen oppervlak in het stelsel.
Ten tweede dienen de relevante gegevens
van het rioolstelsel zelf op eenduidige
wijze in het model te worden opgenomen.
Hierbij gaat het om aspecten als het
afschot waaronder de leidingen in het
stelsel liggen, het vóórkomen van
zogenaamde 'dode' berging ten gevolge
van bijvoorbeeld verzakkingen, de verdeling van de aanwezige berging over het
stelsel en de ligging van de hoofdroutes
van de droogweerafvoer (dwa).
Ophoping en opwoeling van rioolslib in
het rioolstelsel zal in de vuiluitworpberekening continu moeten worden
gesimuleerd. Dit geldt ook voor de
bezinking van slib in eventueel aanwezige
vuiluitworpreducerende randvoorzieningen zoals bergbezinkbassins.
Ten derde zal de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) in de vuiluitworpberekening moeten worden opgenomen.
Maatregelen in het rioolstelsel kunnen
significante invloed hebben op de
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belasting enhetrendement vande RWZI
en hiermee opdenegatieve effecten op de
waterkwaliteit tengevolge vande effluentlozing.
Ten slotte zaleen neerslagreeks van
enkele jaren alsinvoer voor deberekeningen moeten worden gebruikt, uiteraard
naast deinvoer van afvalwater door huishoudens enindustrieën. Ditis noodzakelijk omdeconsequenties van opeenvolging vanbuien envaneen wisselend
neerslagverloop indetijd te kunnen
afschatten. Voorts iseenlange neerslagreeks gewenst omeen statistisch onderbouwde uitspraak tekunnen doen omtrent
de grootte vandegeloosde jaar- en piekvrachten vuil opdediverse overstortlocaties ineenstelsel.
Mogelijke modelopzetten
Het ideale vuiluitworpmodel geeft op
buisniveau een beschrijving van bovengenoemde processen. Om twee redenen is
een dergelijke modelopzet momenteel
echter nogniet haalbaar.
Wanneer een lange neerslagreeksals
invoer voor eenberekening met een
dergelijk model wordt gebruikt, zalmet de
huidige computercapaciteit de benodigde
rekentijd onacceptabel lang worden.
Daarnaast isover deprocessen diezichop
straat eninhetrioolstelsel afspelen te
weinig bekend om opbuisniveau tot een
zinvolle modellering tekomen. Omdit in
de toekomst welmogelijk temaken wordt
thans onderzoek verricht door onder
andere deTechnische Universiteit Delft
en deLandbouw Universiteit
Wageningen. Deresultaten van deze
onderzoeken zullen naar verwachting rond
de eeuwwisseling opbrede schaal bruikbaar zijn. Omopkorte termijn toch
vuiluitworpberekeningen te kunnen
maken, moet gezocht worden naar een
andere modelopzet. Inhet onderstaande
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worden hiervoor enkele suggesties
gegeven.
In hetkader vanhet NWRW-onderzoek
is een black-box vuiluitworpmodel
ontwikkeld. Bijdevuiluitworpberekeningen metditmodel wordt echter
geen rekening gehouden mettal van
aspecten dieeen significante invloed
hebben opdegrootte vandevuiluitworp.
Reeds eentiental jaren wordt door
Witteveen+Bos enenkele collega-adviesbureaus gebruik gemaakt van een
éénbaksmodel voor vuiluitworpberekeningen. Meteen dergelijk modelis
het mogelijk voor eenlange neerslagreeks
de totale overstortvolumina alsfunctie van
de tijd tebepalen. Deze volumina kunnen
op diverse manieren over de verschillende
overstortlocaties verdeeld worden,
bijvoorbeeld door middel van een
stationaire hydraulische berekening met
een neerslagintensiteit van20 l/s/ha.
Bezinking enopwoeling vanvuil kunnen
afhankelijk worden gesteld van bijvoorbeeld de vullingsgraad vandebakofvan
de neerslagintensiteit. Hiermee kan een
vuüconcentratie inhetoverstortwater
worden berekend. Nadelen vanditmodel
zijn deonnauwkeurige bepaling van de
overstortvolumina voor de verschillende
overstortlocaties endaarnaast de
gebrekkige beschrijving bezinkingen
opwoeling vanvuil.
Een andere aanpak isdie, waarbijeen
nauwkeurige hydraulische berekening
wordt uitgevoerd voor enkele ontwerpbuien. Eeneerste probleem hierbij is de
keuze vandeze ontwerpbuien. Daarnaast
wordt voorbijgegaan aaneffecten die
worden veroorzaakt door buiopvolging,
zoals opschoning vanstelsels na een
eerste hevige buiofnog half gevulde
stelsels bijeenkorte droge periode tussen
twee buien. Verder moet een vertaling

plaatsvinden vandeperoverstortlokatie
gevonden overstortvolumina voorde
gekozen buien naar piek- en jaarvolumina.
Tenslotte moet devuilconcentratie nog op
enigerlei wijze worden bepaald. Dit zou
kunnen gebeuren door middel van de
reeds genoemde black-box benaderingof
door middel vanhet éénbaksmodel.
Een vierde mogelijke modelopzet betreft
het meerbaksconcept. Hierin kan een
beschrijving worden gegeven van enkele
voor vuiluitworp belangrijke processen,
ook metbetrekking totbezinkingen
opwoeling. Deprocesbeschrijving speelt
zich afop een abstractieniveau tussen een
beschrijving opbuisniveau en een
eenbaksbenadering. Deze beschrijving kan
waarschijnlijk metdehuidige kennisin
hoofdlijnen reeds worden gegeven.
Aandachtspunten bijdeze meerbaksbenadering zijn metname de schematisering vanhetrioolstelsel tot bakjes,
de beschrijving vande instationaire
hydraulica endemodellering van
bezinking, opwoeling entransport van
vuil.
Beschrijving vuiluitworpmodel Dirty
Witteveen+Bos heeft innauwe samenwerking metdeLandbouw Universiteit
Wageningen, ennaoverleg met deskundigen van collega-adviesbureaus en
DBW/RIZA, hetmeerbaksconcept voor
een vuiluitworpmodel uitgewerkt. Afb. 1
geeft een schematische weergave van het
meerbaksconcept.
In hetvuiluitworpmodel Dirty wordt een
rioolstelsel geschematiseerd toteen
netwerk vanbakjes, dieverbonden zijn
door fictieve buizen meteen zekere
afvoercapaciteit. Vanalle bakjes wordtde
ligging vandebodem endegroottevan
het bodemoppervlak bepaald. Deze
gegevens worden verkregen door voorhet

rioolstelsel.
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Afb. 2 - Overzicht van deuitkomsten ingrafische vorm.

deel van het werkelijke rioolstelsel dat is
geschematiseerd tot één bakje, een
bergingsberekening uit te voeren. Uit deze
bergingsberekening volgt bovendien het
volume 'dode' berging voor een bakje.
De buizen in een meerbaksschematisatie
hebben een lengte die gelijk is aan de hart
op hart afstand tussen de deelgebiedjes
van het werkelijke stelsel. Het verhang is
afhankelijk van de bodemligging van de
twee bakjes waartussen een verbinding
wordt gevormd. De buizen hebben een
equivalente diameter die wordt bepaald
uit de werkelijke transportmogelijkheden
tussen de deelgebiedjes.
De instroom voor de berekening bestaat
uit afvalwater dat door huishoudens en
industrieën wordt geproduceerd, en uit
neerslag die afstroomt naar het rioolstelsel. Op elk bakje zijn aldus een aantal
inwoners en industrieën aangesloten,
naast een aantal hectare onverhard, open
verhard en gesloten verhard oppervlak.
Voor de beschrijving van het neerslaginloop proces van water is gebruik
gemaakt van de resultaten van het
NWRW-thema 4 onderzoek [lh.4].
Zowel het vuil in huishoudelijk en
industrieel afvalwater, als het vuil dat
wordt meegenoemen van aangesloten
oppervlak, is verdeeld in drie klassen: niet
bezinkbaar, matig bezinkbaar en goed
bezinkbaar materiaal.
Huishoudelijk en industrieel afvalwater
hebben een constante kwaliteit.
Afstromende neerslag heeft een vuilgehalte dat afhankelijk is van de droogweerperiode die aan de regen voorafging
en de intensiteit van de neerslag.
De processen die in het stelsel worden
beschreven, betreffen allereerst berging en

transport van water en vuil. Voor vuil
wordt daarnaast de bezinking en opwoeling per bakje gesimuleerd. Hierbij
vindt in de zogenaamde 'dode' berging bij
droog weer in versneld tempo vuilophoping plaats. Een bakje kan voorzien
zijn van een pomp en/of een overstort en
kan ook een randvoorziening, zoals een
bergbezinkbassin representeren. De
RWZI wordt eveneens als een bakje in de
meerbaksschematisering geïntegreerd.
De oplosmethode die wordt toegepast
voor de simulatie van het instationaire
gedrag van het rioolstelsel, maakt gebruik
van een matrixoplosser. Ten gevolge van
de capaciteit van deze oplosser mag het
aantal bakjes in het rekenschema niet
groter worden dan 100. Dit lijkt
vooralsnog voldoende voor bijna alle
rioolstelsels.
De simulatie wordi tijdens droog weer
uitgevoerd met een tijdstap van
15 minuten, terwijl tijdens neerslag is
gekozen voor een siapgrootte van
1 minuut. Deze variatie in tijdstap is nodig
om de nauwkeurigheid en stabiliteit van
de berekening te kunnen waarborgen en
de rekentijd beperkt te houden.
Gedurende de gehele tijdreeks worden de

per etmaal geloosde volumina water en
vrachten vuil voor de overstorten en de
RWZI bijgehouden. Na afloop van de
berekening kunnen hiervan overzichtelijke
grafieken worden getoond (zie afb. 2).
Voorts kunnen de overstortfrequentie, de
jaar- en piek overstortvolumina en de
geloosde jaar- en piekvrachten vuil per
lozingslocatie worden bepaald.
Deze berekeningsresultaten worden in
een tabel weergegeven (zie tabel I).
In de kolom overstortfrequentie staan
voor elke overstortlocatie twee getallen
vermeld. Het verschil tussen de beide
getallen wordt veroorzaakt door een
verschil in de definitie van een overstortgebeurtenis. De één is de overstortfrequentie bepaald voor een minimale
periode tussen twee overstortgebeurtenissen van 1uur, de ander voor 1dag.
Met behulp van deze berekeningsresultaten krijgt de gebruiker van Dirty
een goed inzicht in de vuiluitworp van een
rioolstelsel.
Hydraulica
In het onderstaande worden het neerslaginloopproces en de hydraulica in het rioolstelsel in detail behandeld.

TABKL I - Overzicht van deuitkomsten in tabelvorm.
Overstortfrequentie
(/jaar)
z l t = l uur

/ t t = l dag

Jaarlijks
overstortvolume

Piek overstortvolume
T = 1jaar

Jaarlijks
geloosde
vracht CZV

Piekvracht
CZV
T = 1jaar

(kg)

(kg/etm)

(m3)

(mVetm)

overstort 1

20

15

7.200

1.770

2.070

overstort 2

5

3

2.520

1.230

575

505

overstort 3

11

7

15.000

3.660

8.050

1.650

n.v.t.

n.v.t.

591.000

n.v.t.

12.100

rwzi

635

n.v.t.
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Voor de beschrijving van het neerslaginloop proces is het in het kader van
NWRW-thema 4 ontwikkelde model in
Dirty geïmplementeerd [lit. 4].In deze
beschrijving wordt rekening gehouden
met berging op straat, infiltratie, verdamping en afstroming naar het rioolstelsel (zie afb. 3). De berging, infiltratie
en afstroming zijn afhankelijk van het type
oppervlak.
In Dirty kan de gebruiker deze parameters voor gesloten verhard, open
verhard en onverhard oppervlak declareren. De verdamping, die met name van
belang is voor de lediging van de berging
op straat, is voor alle typen oppervlak
gelijk gehouden.
Voor de beschrijving van de hydraulische
processen in het rioolstelsel wordt gebruik
gemaakt van de continuïteitsvergelijking
en de bewegingsvergelijking.
De continuïteitsvergelijking beschrijft de
berging in de bakjes:
27Qin-27Quit =

1.800

ét

1.600

De bewegingsvergelijking beschrijft het
transport door de buizen tussen de bakjes.
In het vuiluitworpmodel Dirty is gekozen
voor een diffuse benadering van de
volledige bewegingsvergelijking. Hierin
zijn de traagheidstermen verwaarloosd,
daar die van ondergeschikt belang zijn ten
opzichte van de drukterm en de wrijvingsterm:
Q

A2. C 2 •R

Ah

77

waarin:
Q : debiet door de buis (m 3 /s)
A : natte doorsnede buis (m2)
C : Chézy coëfficiënt (m'/ 2 /s)
R : hydraulische straal (m)
Ah: waterstandsverschil over de buis (m)
L : buislengte (m)
De traagheidsverschijnselen die in een
rioolstelsel optreden, worden voor het
merendeel bepaald door een ongelijkmatige verdeling van de berging en
afvoercapaciteit over het stelsel.
Deze aspecten worden door de meerbaksbenadering met de continuïteitsvergelijking en de diffuse bewegingsvergelijking op adequate wijze beschreven.

4, aangepast voor Dirty.

2.000

zfV

waarin:
ZQin : som van alle instroom
in bakje (m3/s)
£ Quit: som van alle uitstroom
uit bakje (m3/s)
V
: geborgen volumewater in
bakje (m3)
t
: tijd

2

Afb. 3 - Neerslag-inloop model NWRW-thema
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Afb. 4 - Voorbeeld overstorthydrogrcwimeu.

Afb. 4 geeft een indruk van het verschil in
gedrag bij een hevige neerslagsituatie van
een hoog gelegen overstort in het centrum
van een stad en een laag gelegen overstort
in een stamriool. De hoog gelegen overstort treedt ten gevolge van een lokaal
bergingstekort en kleine afvoercapaciteit
al in werking voordat de volledige
statische berging in het stelsel is benut.
Met het afnemen van de neerslagintensiteit neemt ook het overstortdebiet snel af,
tot zelfs nul voor het einde van de bui.
Voor de laag gelegen overstort aan het
stamriool is dit niet het geval. Deze treedt
pas in werking nadat de berging is gevuld.
Naast de continuïteits- en bewegingsvergelijking wordt bij de beschrijving van
de hydraulica in het rioolstelsel uiteraard
ook gebruik gemaakt van formules voor
overstorten en pompen.

Vuil
In Dirty worden drie typen materiaal op
grond van fysische kenmerken onderscheiden:
1. opgelost en zwevend materiaal;
2. matig bezinkbaar materiaal ('slib');
3. goed bezinkbaar materiaal ('zand').
Deze drie typen materiaal hebben
chemische kenmerken, die door de
gebruiker kunnen worden opgegeven.
Onderstaand worden achtereenvolgens de
processen op straat, de processen in het
rioolstelsel en de processen in de RWZI
met betrekking tot het vuil beschreven.
De produktie van de drie typen materiaal
op straat is afhankelijk van het type
oppervlak (gesloten verhard, open
verhard of onverhard). Het op straat
geproduceerde vuil kan door afstromende
neerslag worden meegenomen indien een
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zekere minimale neerslagintensiteit wordt
overschreden. Deze intensiteit is
afhankelijk van het type materiaal. Omdat
het onmogelijk is dat, bij zeer zware
neerslag, al het vuil van de straat in één
tijdstap het rioolstelsel instroomt, is er een
maximum aan het vuilgehalte in
afstromende neerslag gesteld. Dit gehalte
kan bijvoorbeeld gelijk worden gekozen
aan 10% van het vuilgehalte in huishoudelijk afvalwater.
Naast vuil van de straat komt ook via het
huishoudelijke (en industriële) afvalwater
vuil in het rioolstelsel.
In het stelsel wordt het gedrag van oplosbaar, matig bezinkbaar en goed bezinkbaar materiaal gescheiden beschreven.
Voor opgelost vuil wordt hierbij rekening
gehouden met berging in de bakjes en
convectie door de buizen. Voor de twee
categorieën bezinkbaar materiaal wordt
daarnaast ook rekening gehouden met
bezinking en opwoeling. Voor bezinking
wordt de formule van Stokes voor ronde
deeltjes gebruikt. Voor opwoeling is het
Shields criterium voor begin van beweging
toegepast.
De mate waarin bezinking of opwoeling
van vuil in een bakje op kan treden, is
afhankelijk van het snelheidstekort ofoverschot in het betreffende bakje.
De gehanteerde relatie staat afgebeeld in
afb. 5.
Zoals reeds is vermeld, speelt de dode
berging tengevolge van verzakkingen en
hoge pompaanslagpeilen een belangrijke
rol bij vuiluitworp uit rioolstelsels. In dode
berging, waar zich tijdens droge perioden
stagnant water bevindt, vindt in versneld
tempo bezinking plaats. Dit proces wordt
in Dirty gesimuleerd door voor elk bakje
apart het volume dode berging vast te
stellen en voor dit volume een aangepast
verloop van bezinking en opwoeling te
veronderstellen (afb. 6).
Daarnaast mag zich in een bakje geen
onbeperkte hoeveelheid vuil ophopen,
Afb. 5 - Bezinkingenopwoeling inhet rioolstelsel.

omdat ook in het werkelijke rioolstelsel de
leidingen nooit meer dan 50 à 80% gevuld
zullen zijn met slib en zand. Om dit proces
te kunnen beschrijven, wordt bij het
bereiken van een maximum hoeveelheid
vuil in een bakje verondersteld dat in
het bakje nog slechts opwoeling kan
plaatsvinden.
Wanneer het water uiteindelijk de RWZI
bereikt, wordt een gedeelte van het vuil
uit het water verwijderd. Hiertoe zijn
enkele debietsafhankelijke relaties in het
model opgenomen. De restvervuiling
wordt als effluent op het oppervlaktewater
geloosd.
Schematiseren
Wanneer een rioolstelsel wordt
geschematiseerd ten behoeve van een
vuiluitworpberekening, moet aan enkele
aspecten aandacht worden besteed.
Omwille van de nauwkeurigheid van de
berekeningsresultaten, mogen de bakjes
niet te groot worden. In verband met de
stabiliteit van de berekening kunnen zij
echter ook niet te klein worden gekozen.
De waterstandsverschillen tussen twee
tijdstippen in een bakje zouden bij kleine
bergende oppervlakken namelijk te groot
kunnen worden en gaan schommelen.
Over het algemeen kan worden gesteld
dat met bakjes waar in totaal 1à 10
hectare oppervlak op is aangesloten een
stabiele simulatie wordt verkregen.
Aan elk bakje kan één overstort worden
toegekend. In rioolstelsels met zeer veel
overstorten kan dit problemen opleveren.
Dichtbij elkaar gelegen overstorten met
gelijke hoogte en hetzelfde ontvangende
water kunnen dan in één bakje worden
samengevoegd.
Bij de schematisatie van een stelsel tot
bakjes moet ook steeds het type riolering
betrokken worden. Zo is het verstandig
een stamriool niet samen met detailriolering in één bakje samen te voegen,
maar beide typen in aparte bakjes onder
te brengen.

Modelvalidatie
De waarde van een model wordt bepaald
door de bruikbaarheid van de uitkomsten
van de berekeningen die ermee worden
gemaakt. Deze bruikbaarheid is afhankelijk van het doel van de berekeningen.
Wanneer als doel van een vuiluitworpmodel wordt gedefinieerd: het tot op
enkele procenten nauwkeurig bepalen van
de tijdsafhankelijk vuiluitworp per overstortlocatie voor alle verontreinigende
stoffen, dan kan een modelvalidatie
slechts plaats vinden op basis van uitvoerige meetcampagnes. Wanneer echter
als doel wordt gesteld: het tot op enkele
tientallen procenten nauwkeurig bepalen
van de grootte van de lozing van de meest
relevante stoffen per overstortlocatie,
opdat stelsels onderling vergelijkbaar
worden en per stelsel verschillende
verbeteringsvarianten kunnen worden
afgewogen, kan met een minder uitvoerige
validatie worden volstaan.
Ter validatie van Dirty kan worden
gekeken naar het verloop van waterstanden, debieten en overstortdebieten,
zoals dit door Dirty bij een gegeven
neerslagverloop wordt bepaald. Dit kan
worden vergeleken met berekeningsresultaten die zijn verkregen uit een
simulatie van het betrokken stelsel op
buisniveau. Hierbij kan een computerpakket als Mouse worden gebruikt
waarmee instationaire hydraulische
berekeningen kunnen worden gemaakt.
Dergelijke exercities zijn uitgevoerd voor
enkele rioolstelsels met enkele buien en
hebben een bevredigend resultaat
opgeleverd.
Naast deze validatie van de hydraulica, is
het nodig op enigerlei wijze de uitkomsten
met betrekking tot de vuiluitworp te
toetsen. Hiervoor zijn resultaten van
praktijkmetingen onontbeerlijk. De meetresultaten die in het kader van het
NWRW-onderzoek thema 5 'Vuiluitworp
uit rioolstelsels' zijn verkregen, kunnen
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hierbij van grote waarde zijn [lit. 5].
Daarnaast lijkt het zinvol een meetprogramma op te stellen, waarbij op een
groot aantal locaties globaal wordt
gecontroleerd of de door middel van een
vuiluitworpberekening gesignaleerde
knelpunten juist zijn.
Perspectief
De afgelopen jaren is duidelijk geworden
dat de vuiluitworp vanuit rioolstelsels op
oppervlaktewater een knelpunt vormt
voor het waterkwaliteitsbeheer. Met name
het onderzoek van de NWRW heeft
bijgedragen aan inzicht in deze problematiek. In de Derde Nota Waterhuishouding staat reductie van de vuiluitworp
uit rioolstelsels dan ook expliciet vermeld
als actiepunt.
Vuiluitworpreductie kan alleen worden
bereikt door middel van kostbare verbeteringsmaatregelen in de rioleringssystemen. Juist vanwege het hoge kostenniveau is een zorgvuldige afweging van
verschillende soorten maatregelen noodzakelijk. Betoogd is dat dit kan geschieden
met behulp van modelmatige berekeningen van de vuiluitworp. Tot op heden
ontbreekt het echter aan een adequate
berekeningsmethodiek.
Witteveen +Bos wil niet suggereren de
unieke en altijd geldende oplossing te
hebben gegeven met het vuiluitworpmodel Dirty. De gehanteerde meerbaksbenadering en vooral ook de gehanteerde
procesbeschrijvingen geven een ruwe en
simpele weergave van de complexe
werkelijkheid. Voor de toekomst zal
gestreefd moeten worden naar betere
beschrijvingen en bovendien op buisniveau. Hiertoe is fundamenteel onderzoek naar slibtransport en overige
processen in rioolstelsels noodzakelijk. Dit
neemt niet weg dat er op dit moment al
afwegingen ten aanzien van reductie van
vuiluitworp moeten worden gemaakt.
Witteveen+Bos heeft daarom gezocht
naar een modelbeschrijving waarbij de
relevante processen worden weergegeven
met de huidige kennis en waarbij een
praktisch toepasbaar model ontstaat.
Het vuiluitworpmodel Dirty is hiervan
het resultaat.
Aan de hand van vuiluitworpberekeningen met Dirty kunnen verschillende alternatieven ter reductie van
de vuiluitworp integraal worden
afgewogen. Hierbij kan worden gedacht
aan het aanbrengen van bergbezinkbassins, het verhogen van de pompovercapaciteit, het verbeteren van het
rendement van de RWZI, het vermijden
van stagnante situaties en het ombouwen
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van dwa-hoofdroutes tot transportleidingen van waaruit niet kan worden
overgestort. Aldus kan worden gekomen
tot een maximale reductie van de vuiluitworp binnen de beschikbare middelen.
Tevens kan de beste volgorde van de uit
te voeren maatregelen worden bepaald.
Dirty maakt ook een goede overgang
mogelijk van de huidige normering van
rioolstelsels op basis van de overstortfrequentie, naar een toekomstige normering op basis van vuilvrachten.
De mogelijkheid van Dirty om voor elke
overstortlocatie behalve de vuiluitworp
ook de overstortvolumina en de overstortfrequentie te bepalen speelt hierbij een
belangrijke rol.
Het model Dirty is daarom nu al op de
markt. Het is voorzien van een uitgebreide
beschrijving, waarin een voorzet wordt
gegeven voor nieuwe normen en criteria
voor vuiluitworp uit rioolstelsels, waarin
theoretische achtergrondinformatie staat
omtrent de werking van het model en die
een gebruikershandleiding en uitgewerkte
voorbeelden bevat.
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CUWVO-rapport over
emissieproblematiek
agrarische bedrijven en
bestrijdingsmiddelen
verschenen
In het kader van de Coördinatiecommissie
Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO) het rapport over
de emissieproblematiek van agrarische
bedrijven is onlangs vastgesteld.
Aanleiding was de toenemende aandacht
voor bestrijdingsmiddelenemissies naar
het oppervlaktewater en het toenemende
inzicht omtrent de nadelige gevolgen van
deze emissies. Bij deze verkennende

studie is deels gebruik gemaakt van
gegevens die in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G)
zijn geïnventariseerd. Daarnaast is de
informatie uit dit rapport ter beschikking
gesteld aan de bij de opstelling van dit
MJP-G betrokken departementen (LNV,
VROM, SoZa, WVC).
Uit de studie is gebleken dat de
plantaardige productiesector zo'n
50.000 bedrijven beslaat met een
bestrijdingsmiddelenverbruik van circa
20.000 ton actieve stof per jaar.
Hoge verbruiken treden met name op bij
de glastuinbouw en de bloembollenteelt.
Via diverse routes komt hiervan jaarlijks
300-700 ton actieve stof in het oppervlaktewater. Belangrijke routes zijn uit- en
afspoeling, overwaaien, atmosferische
depositie en reiniging van spuittanks.
Deze emissies leiden regelmatig tot
normoverschrijdingen hetgeen de waterkwaliteitsbeheerders in toenemende mate
bezorgd.
De mogelijke maatregelen ter beperking
van de emissies vallen uiteen in:
- brongerichte maatregelenzoals beperking
van c.q. verbod op het gebruik, andere
bestrijdingsmethoden, andere teeltprocessen; het MJP-G vormt het kader
waarin voorstellen voor dergelijke brongerichte maatregelen moeten worden
gedaan;
- effectgerichte maatregelenzoals zuivering,
verwerking van spuitrestanten,
recirculatie; de CUWVO is van mening
dat zij in het kader van de WVOvergunningverlening ten aanzien van de
effectgerichte maatregelen nadere voorstellen kan doen. Hierbij zal prioriteit
worden gegeven aan de glastuinbouw, de
bloembollenteelt en de poot- en
consumptie-aardappelentcclt.
Deze nadere voorstellen zullen de basis
vormen voor aanbevelingen aan de
waterkwaliteitsbeheerders over de
reductie van de emissies van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewateren.
De CUWVO gaat er van uit dat zij
hiermee enerzijds zoveel mogelijk de
betrokkenheid van de waterkwaliteitsbeheerders inhoud geeft en anderzijds
zoveel mogelijk aansluit bij en bijdraagt
aan de totstandkoming en uitvoering van
het MJP-G.
Meerdere exemplaren van dit rapport zijn
te verkrijgen bij de Hoofddirectie van de
Waterstaat, Postbus 20906,
2500 PX 's-Gravenhage, ter attentie
van mevrouw T. van der Zwan,
tel. 070-37443 69.

