Toepassingen van hetdynamisch reken- ensimulatiemodel DYNASIM,
deell
Voordracht uitde42evakantiecursus indrinkwatervoorziening 'Recente relevante ontwikkelingen met betrekking totdedrinkwatervoorziening',
gehouden op 11 en 12januari 1990 aandeTU Delft.

Inleiding
Dit artikel iseenvervolg opeentweetal
eerder gepubliceerde artikelen [lit.1en 2]
die handelen over deontwikkelingen van
het dynamisch reken- en simulatiemodel
DYNASIM bij Gemeentewaterleidingen te

Amsterdam, afdeling Distributie, sector
Ontwikkeling.
In degenoemde artikelen werd uitleg
gegeven over detheoretische achtergronden endeopbouw van hetprogramma; inzeer summiere vorm werden
ook toepassingsmogelijkheden aangegeven met zeer eenvoudige testnetten.
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De toepassingsmogelijkheden zijn ruim.
Om ditte illustreren wordt inditartikel
verder ingegaan ophetgebruik ende rol
van hetprogramma hierin. Hiervoor
zullen achtereenvolgens inditdeel enkele
beschouwingen opeentestnet, genaamd
' H 2 0 ' worden behandeld, waarna in deel
II ijkresultaten eneen toepassing op een
werkelijk networden behandeld.
Eén enander illustreert de mogelijkheden
van DYNASIM inbrede zinvoor zowel
kwantiteits- alskwaliteitsanalyses.
Centraal staan detekiezen invoer-en
rekenstapgrootten inrelatie tot de
verschillende hiërarchische niveaus.
Illustraties optestnet H 2 0
Alvorens naar deijkfase endetoepassingen isovergegaan, isveel aandacht
gegeven aanhettesten van de programmatuur. Detestfase isniet alleenuit-

Samenvatting
Dit artikel geeft eenbeschouwing van enkele toepassingsmogelijkheden van het
reeds eerder beschreven dynamisch reken- ensimulatiemodel DYNASIM.
Achtereenvolgens worden behandeld: enkele illustraties opeentestnet, enkele
ijkresultaten opeentransportnet enopeendistributienet entenslotteeen
toepassing opeen stadsuitbreidingsgebied.
Centraal bij deberekeningen staat dekeuze van invoer- resp. rekenstapgrootten
in relatie totdeverschillende'hiërarchische niveaus.

gebreid geweest maar ook met grote
zorgvuldigheid uitgevoerd. Dedoelenvan
de testfase waren velerlei; zo konden
onderstaande vragen beantwoord worden:
Functioneert hetgeheel naar behoren,en
voldoet eenenander aanhet gestelde
pakket van eisen?
Voldoen deantwoorden op bepaalde
toepassingssituaties aanhet verwachtingspatroon?
Zijn dein-enuitvoerstructuren goed
gekozen?
Is deuitvoerpresentatie overzichtelijk?
Hoe isde gebruikersvriendelijkheid?
enz.
De testresultaten lenen zich ook goed
voor hetillustreren vandevele optiesvan
de programmatuur.
De configuratie van hettestnet is gegeven
in aft. 1. Ditisuitgevoerd ineentweetal
varianten namelijk H 2 0 'GROOT' en
'klein' waarbij deextensie het onderscheid
aangeeft ingrootte van de buismiddellijn.
Zo isH 2 0 'GROOT' een weergavevan
het 'primair-' en'regionaal' niveau, terwijl
H 2 0 'klein' eenweergave isop het
leveringsniveau, enerovereenkomstig de
werkelijkheid hier geen watertoren aanwezig is. Dedimensies vanH 2 0 'klein'
zijn eveneens vermeld inafb. 1.Ook staan
de algemene gegevens, zoals totale
instroomhoeveelheden entotale afnamen,

in deze afbeelding getekend.
De configuratie van dittestnet is zodanig
gekozen datenerzijds demogelijke opties
van hetprogramma kunnen worden
getest, terwijl anderzijds de overzichtelijkheid gewaarborgd blijft. Hetbetreft een
vermaasd netwerk waarin naast de watertoren ook twee (tijdgestuurde) afsluiters,
in buis 2en 10, zijn opgenomen. Detwee,
aanvankelijk ingrootte gelijke instromen
op deknopen 2en4,zijn afkomstig van
pompen dieverbuiten de beschouwde
systeemgrens zijn gesitueerd. Als zodanig
zijn deinstromen alsbekende volumestromen te beschouwen.
Een aantal opties vande programmatuur
worden hier beschreven; hierbij wordt
uitgegaan vandegekozen situatie dieniet
meer daneenillustratieve betekenis heeft.
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Afb. 2-Druk inrelatie metwatertorcnoppervlakA.
Afb. 1- TestnetH20 metgegevens.
Aantal leidingen :
Aanlal knopen :
Aantal instromen :
Aantal afnamen .

ns t r o o m / a f n a m e

Aantal watertorens :
Aantal alsluiters :
Oppervlak w a l e r l o r e n :
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Dat wil zeggen 'niet overeenkomt' met de
werkelijkheid (zoals bijvoorbeeld de
extreem lage drukken inafb. 2,die in
werkelijkheid niet voor zullen komen;het
gaat hier omeenhypothetisch voorbeeld!)
Allereerst eenviertal mogelijkheden met
alleen hetbasis hoofdprogramma DYNA,
gevolgd door demogelijkheden die QUALI
biedt:
- invloed vande watertorencapaciteit;
- verandering instroomverdeling;
- gebruik afsluiters;
- samenvoegen vanbuizen;
- reistijden en trajecten;
- invloed van deimpulsterm op
leveringsniveau.
Invloed van de watertorencapaciteit
Gekozen zijn eendrietal grootten voorhet
watertorenoppervlak A (m2) waarmee de
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Afb. 4-Effect mstroomwijzigmg op snelheid inbuis 9.

Samenvoegen van buizen
Voor hetkunnen verkleinen van het
aantal buizen enknopen endaarmeehet
vereenvoudigen van eennetwerk is het
samenvoegen van zowel parallelle als van
seriële buizen eenmogelijkheid. De hierdoor tebereiken dimensieverkleining van
de toestandsvector, waarin de buisstromen
zijn opgenomen, betekent een (aanzienlijke) rekentijdverkorting. Voorwaarde is
dat ditopeenzodanige wijze gebeurtdat
de stroming inhetnet 'hydraulisch
equivalent' blijft. Omaandeze eis te
voldoen moet voldaan worden aan de
volgende rekenregels:

bedraagt. Instroom Iishieraan aangepast
zodat detotale levering aan hetnetweer
gelijk is (zie afb.3).

n
/D
Parallel: \/^—A L = E
V V
i=l

De berekende snelheden inbuis 9 zijn
weergegeven inafb.4.

Serie:

Geheel volgens het verwachtingspatroon
is desnelheid inbijvoorbeeld buis 7 hoger
door dehogere instroom I.De snelheid
in buis 9isdaarentegen lager en verandert
een aantal keren vanstromingsrichting.
Het water pendelt alsgevolg vaneen
geïntroduceerde stagnatiezone in de
desbetreffende buis.

Waarin index vdevervangende buis
voorstelt enj= 1
nhetaantal te
vervangen buizen. Verder isDde middellijn, Ldelengte van debuis enA de
weerstandswaarde volgens Colebrook.
Het facultatieve hulpprogramma
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torencapaciteit C =

is bepaald.
Cg
(f isdesoortelijke massa welke
1.000 kg/m 3 bedraagt).

Afb. 2 geeft hetberekende drukverloop in
knooppunt 3afhankelijk van de torencapaciteit. Deverwachting, dateengrotere
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Afb. 3- Instroormvijziging.

Afb. 5-Invloed afsluiterstandop druk inknoop6,en op snelheid inbuis 7.

capaciteit een vlakker verloop van de
drukhoogte geeft, komt overeen met de
berekeningsresultaten.
De kleine drukhoogtetoename tussen
06.00 en 10.00 uurishetgevolg vanhet
positieve verschil tussen instroom- en
afnamehoeveelheid. Daardoor wordt de
toren gevuld, dedrukdaling na 10.00 uur
is eengevolg van degrotere afname.
Een dergelijk drukverloop wordt ook
gevonden opafnameknoop 6.
Voor deverdere beschouwingen wordt
een oppervlak A= 200 m 2 aangehouden.

Gebruik afsluiters
De afsluiters Al, inbuis 2enA2 inbuis10
zijn respectievelijk gedeeltelijk en geheel
dichtgezet (deoorspronkelijke volumestromen van deinstromen zijn weer
toegepast). Voor dehier getoonde afbeeldingen geldt datvan 06.00 tot 12.00uur
beide afsluiters geheel dichtgezet zijn,met
een herhaling van 15.00 tot20.00 uur.
In detussenliggende perioden staan de
genoemde afsluiters geheel open.
De gevolgen voor hetdrukverloop in
buis 7,bij open- endichtstand, zijn
weergegeven inafb.5.
De snelheidsverhoging in buis 7 wordt
verklaard doordat degehele volumestroom vaninstroom Inuover slechts
twee afvoerende buizen 6en7 verdeeld
wordt.

Verandering stroomindeling
Om degevolgen vaneenwijziging van de
instromen (zie afb. 1)te onderzoeken is
instroom II zodanig gewijzigd datdezenu
circa 25% van z'noorspronkelijke waarde

Het testnet isnuenigszins veranderd,
namelijk door eenextra buis 11 welkein
serie ofparallel met buis 2loopt(zie
afb. 6).Tevens zijn indeze afb.de
algemene buisgegevens weergegeven.
Het resultaat van de parallelsamenvoeging
wordt weergegeven inafb. 7,waarin naast
de afzonderlijke buiskarakteristieken, van
de buizen 2en 11, tevens de vervangende
weerstandskarakteristiek isgegeven voor
de vervangende buis '2p 11'.
Na desamenvoeging van debuizen is de
eerder genoemde hydraulische equivalentie bereikt. Bij het'handmatig' samenvoegen van buizen vereist ditnaast kennis
en inzicht inhetfunctioneren van een net
veel tijd eninspanning omtot redelijke
schattingen van weerstandswaarden te
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SAMENVOEGEN LEIDINGEN

L =6000 r
D - 0.40 0 r
L = 4000 r
D - 0 05 0 r
! - 0.0002 r

4 / i - 6 - Veranderd testnet.

komen. Het (grote) voordeel van
bovenomschreven, geautomatiseerde,
methode is niet alleen de te behalen
korting van de rekentijd, maar vooral de
handhaving van de volledigheid van het

24.00 uur), de totale netdoorstromingen
bepaald (gemiddelde verblijftijden). Afb.
toont de cumulatieve frequentieverdelingen (CFV) voor deze willekeurig
gekozen instroomtijdstippen.

Analyse van de afbeelding leert dat de
doorstroming vóór 08.00 uur bijzonder
goed is. Op dat moment zijn er weinig
trajecten in het net. De totale ingestroomde hoeveelheid heeft binnen vier uur het
net verlaten.
Geheel anders ligt dit voor de drie andere
instroomtijdstippen. flier vertonen de
CFV's duidelijk de invloeden van meer
stromingstrajecten vanaf het instroompunt
naar de afnameknopen. Het gevolg hiervan is dat ook de gemiddelde reistijden
groter worden. Met name zijn dit de
trajecten vanaf instroomknoop 5 naar
afnameknoop 6. De grote spreiding in
minimum en maximum reistijd wordt
voornamelijk veroorzaakt door het doorlopen van de watertoren. Tabel I toont de
uitvoer van enkele trajecten, waarin de
watertoren is opgenomen.
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Afb. 7- Weerstandkarakteristieken.

leidingnetwerk. Immers in principe wordt
er niets verwaarloosd.
Reistijden en trajecten
Ook het facultatieve hoofdprogramma
QUALi[lit. 2] wordt geïllustreerd aan de
hand van dit testnet. De invoertijdstapgrootte is voor dit programma op
5 minuten gekozen op de continue uitvoer
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Afb. 8 - Cumulatieve frequentieverdelingen berekend met 'KI-JSMIJ-. 'voor H,0

Aan.
knoop

Tra.
nummer

Reistijd
uur

Fraaie

5
5
5
5
5

3
3
3
3
3

1
2
3
4
5

5,15
17.32
28,48
29,24
27,27

43,6337
13,8443
4,1786
0,0643
0,0106
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30,34
25,51
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23,9882
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0,0171
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7,2857
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Leidingen en watertorens in het traject.:
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TABEL I - Stromingstrajecten van knoop 5 naar knopen 3 en (i.

4'rajecten van het netwerk h 2 og
instroomtijdstip: 14.00 uur (RIIS.MI.I:

—
i>

40.0-

20.0-

Met REiSMHE,een deelprogramma van
QUAi.i,zijn voor de vier instroomtijdstippen (08.00, 14.00, 16.00 en

In.
knoop

S

50

40.0-

van DYNA.

i

2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

REISTUD [UUR]

GROOT.

327

H 2 0 (23) 1990, nr.12

Verder valt opdateenaantal stromingstrajecten meerdere keren door de watertoren lopen, hetgeen de (zeer) grote reistijden verklaart. Hieruit blijkt duidelijkdat
de locatie van eenreservoir in werkelijkheid goed gekozen dient te worden!

H20'klein
B u s 10

fitrnttÈ

Met het deelprogramma REISTEGEN van

QUAi.izijn deontvangsten vanhetwaterin
de afnameknopen berekend. Aft.9 geeft
onder andere voor afnameknoop 3de
CFV voor hetwillekeurig gekozen
aankomsttijdstip 18.00 uur, waarbijdan
tevens dereistijden endeherkomst van
het water voor datmoment wordt weergegeven.
Opvallend isook dezeer smalle
spreidingsband vandereistijden voorde
nachtelijke periode van00.00-6.00uur
(zie 3uur). Daarentegen isdeband voor
de dagperiode breed, zie bijvoorbeeld op
tijdstip 18.00 uur. Ditiseendirect gevolg
van degrotere afnamen, dusvan het
hogere stromingsniveau, dat meer
stromingstrajecten door het net
veroorzaakt.
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Afb. 10-Simulatie enmetingsnelheidop leveringsnivcau.

een slechte netconfiguratie. Voor simulatie
op leveringsniveau speelt de impulsterm
een niet teverwaarlozenrol!
In hettestnet isook de watertoren
weggelaten zodat de gemiddelde instroom
gelijk moet zijn aande gemiddelde
afname. Ophetleveringsniveau zullen,
vanwege hetfrequent variëren van de
afname, ook destroomsnelheid en
-richting sterk wisselen. Omdeze variaties
te simuleren, wordt een'ruissignaal', door
middel van eenzgn. 'random signaal'op
het gemiddelde afnamepatroon gesommeerd. Zie afb. 10, waar een gesimuleerde
en een werkelijke snelheid zijn afgebeeld.
Uit hetberekeningsresultaat vanderol die
de impulsterm hier speelt, volgt dat het
percentage vanhetdrukverlies tengevolge vandeze term aanzienlijk kan zijn.
Dit isinafb. 11 procentueel weergegeven
voor dezelfde buis. Door hetsterk
fluctuerende verloop vandesnelheid en
de zeer grote snelheidsveranderingen in
korte tijdsintervallen isook determ <p zeer
wisselend vangrootte.

tijd [uur]

Aß. 11- Procentuelegrootte van impulsterm inbuis 10
H,0 'klein'.

impulsterm afneemt ende wandwrijvingseffecten weer zullen gaan overheersen
(Rw). Rij snelheden > 0,2 m/s, domineert
deze dukverliesterm! Als voornaamste
conclusie kandanook gesteld wordendat
voor beschouwingen opde leveringsniveaus detijdstapgrootten voor invoer
respectievelijk voor hetrekenen hierbij
aangepast dienen tezijn. Dit betekent
concreet datdeze niveaus doorgerekend
moeten worden opeeninvoerbasisvan
circa 5min. ofkleiner, metaangepaste
rekenstap. Met name indien kwaliteitsbcschouwingen, zoals trajectbepaling,
reistijden en kwaliteitsparameterveranderingen over stromingstrajecten
in eennetgeanalyseerd worden.

Ook blijkt uitdeberekeningen dat zodra
de gemiddelde snelheid weer toeneemt,
het procentuele aandeel van de

c.f.v. aankomsttijd 18 uur
52 %Instroom l en 48 %Instroom II
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Afb. 9- Herkomst en reistijden vooraankomsten inknoop 3.
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Invloed van de impulsterm
De dominante roldiedeimpulsterm [zie
lit. 1]ophet'leveringsniveau' kanspelen
wordt geïllustreerd aandehand vanH 2 Ü
'klein'. Dekeuze vande leidingafmetingen
is nuzodanig datdeze overeenkomtmet
de dimensies ophetleveringsniveau, de
middellijn bedraagt ca. 0,1-0,16 m. (Ziede
tabel inafb. 1onder 'klein').
De impulsterm \ipindevergelijking voor
het drukverlies Ap = R„c/?+ hp overheerst
op ditniveau, ditiseendirect gevolg van
de vertragingen enversnellingen van de
buisstromen doordat het afnamegedrag
sterk fluctueert. Ditgecombineerdmet
een zeer lage gemiddelde snelheid
(rondom denul) maakt datde wandwrijvingsterm Rw#>2 nueen ondergeschikte rolkanspelen. Ditisnujuist
van belang voor kwaliteitsbeschouwingen
op hetleveringsniveau, daar hier pendelende stagnatiezones voorkomen, mede
als gevolg van sterk vermaasde nettenof
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Conclusies uitde testfase:
Uit deuitgebreide testfase op diverse
testnetten, waar hier eenaantalgebruikersmogelijkheden zijn getoond, zijn
als voornaamste conclusies te noemen:
- Het geheel van programmatuur is
ontwikkeld toteenbruikbaar stuk gereedschap, dattoegepast kanworden zowelop
macro- alsopmicroschaal (van primair-

RBSTUD [UUR]
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overzicht van de resultaten is weergegeven in tabel III.
De toxiciteit wordt niet geheel
verwijderd
In alle effluenten van de carbo-flo
praktijkproeven is toxiciteit waargenomen
voor vissen, kreeftachtigen en/of eencellige algen (tabel III). Het influent had
doorgaans een zeer hoge toxiciteit.
Behandeling resulteert in het algemeen in
een afname van de toxiciteit variërend van
een factor 5 tot 104, afhankelijk van het
gebruikte toetsorganisme. Men tweetal
overjarige verzamelmonsters uit Zeeland
vertoonden slechts zeer weinig afname
van de toxiciteit met name voor de gup.
Dit monster was bovendien nog extra
verdund met een factor 5 (aangevuld tot
1.000 1) voordat het is behandeld.
Ten aanzien van de chemisch-analytische
toetsing lijkt de parameter AOX - gegeven het zuiveringsprocedé en het feit dat
veel (maar zeker niet alle !) bestrijdingsmiddelen halogeengroepen bevatten hier het meest relevant. Verwijdering
hiervan vindt in het algemeen goed plaats.
Opvallend is dat in proef 9 het AOX veel
slechter verwijderd wordt dan in voorgaande proeven. Het gehalte in het
influent ligt daarbij toch op een vergelijkbaar niveau. De reductie van de toxiciteit
en ook het verwijderingsrendement ten
aanzien van CZV is wel vergelijkbaar met
voorgaande proeven. Het is mogelijk dat
inmiddels enige verzadiging of doorslag
van het koolfilter is opgetreden, lien
andere mogelijkheid is dat de vloeistof te
snel is doorgelopen zodat het evenwicht in
de koolkolom zich niet goed heeft kunnen
instellen. Dit zou verklaard kunnen
worden uit het feit dat het geheel andere
bestrijdingsmiddelen betreft dan in de
voorgaande proeven, met dientengevolge
ook een ander adsorptiekarakter.
Optimalisatie van het proces is nodig
In dit oriënterend onderzoek is gekeken
naar de toepasbaarheid en effectiviteit van
een fysisch-chemische zuiveringsinstallatie
voor met bestrijdingsmiddelen verontreinigd afvalwater. De modelstoffen
atrazin en bentazon worden door het
proces zeer vergaand verwijderd. Behandeling geeft in het algemeen ook een
aanzienlijke, maar toch onvolledige
afname van de toxiciteit van het afvalwater. In een tweetal proeven was de
afname van toxiciteit voor met name de
gup zeer gering. Het gehalte AOX wordt
door zuivering goed verlaagd met uitzondering van de laatste proef.
In dit stadium kan men zeker niet
'blindvaren' op dit zuiveringsprincipe voor
de behandeling van afvalwater met resten
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van in de landbouw toegepaste bestrijdingsmiddelen. Verder onderzoek zal
moeten uitwijzen voor welke 'kritische'
stoffen met dit zuiveringsproces onvoldoende zuiveringsresultaat gehaald kan
worden. Het vervolgonderzoek zal tevens
meer inzicht moeten geven in het
zuiveringsrendement op langere termijn
en in hoeverre het proces als zodanig
geoptimaliseerd kan worden door bijvoorbeeld aangepaste processtappen of
additionele neutralisatie van het effluent.
Ook zal worden nagegaan wat de optimale
infrastructurele opzet is voor het
inzamelen en verwerken van spuitrestanten. Voor een aantal verschillende
bedrijfstypen (champignonteelt, bloembollenteelt, glastuinbouw, fruitteelt,
akkerbouw en boomteelt) zal in een
praktijksituatie nagegaan worden of dit
zuiveringssysteem kan worden toegepast
met het oog op de hiervoor genoemde
aandachtspunten.
Dit vervolgonderzoek is inmiddels gestart
met subsidie van het Landbouwschap,
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij en de stimuleringsregeling
milieutechnologie-Water van de
ministeries van VROM en Verkeer en
Waterstaat. De projectleiding van het
vervolgonderzoek ligt thans bij het Staring
Centrum (08370-19100).
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tot leveringsniveau) voor zowel kwantiteits- alsook kwaliteitsbeschouwingen.
- Omdat de hoeveelheid invoergegevens
en berekeningsresultaten groot van
omvang kunnen zijn, is bij de ontwikkeling veel aandacht geschonken aan
de uitvoerpresentatiemogelijkheden. Dit is
inherent aan het dynamisch rekenen!
Zo is niet alleen een alfanumerieke wijze
van uitvoer mogelijk maar ook een
grafische (hulpprogramma <;RAI>II). Voor
wat betreft de gebruikersvriendelijkheid
van de programmatuur geldt dat hierin op
goede wijze is voorzien. Verdere winst is
te behalen wanneer een koppeling met het
LIS* en VIS**is gerealiseerd.
- De resultaten uit de testfase geven
aanleiding om over te gaan tot de ijkfase.
- De berekeningsvolgorde voor het
oplossen van drukken in de knopen uitde
stromingenin de buizen en de mogelijkheid
om zeerkleine invoer- en rekentijdstapgrootten tekiezen, maken het model
geschikt voor toepassing op sterk
vermaasde netwerken. Deze distributienetten worden gekarakteriseerd door zeer
kleine drukverschillen, lage gemiddelde,
maar sterk fluctuerende stroomsnelheden.
Vaak doen zich juist in deze gebieden de
kwaliteitsproblemen voor (stagnatie,
pendelzones, menggebieden van meerdere watersoorten).
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Drs.J. Verhaagen officier ON

Themadag 'Milieu-effecten
van visteelt'

Bij zijn afscheid als IIoofd van de
Technologische Dienst van het Zuiveringschap West-Overijssel te Zwolle op 17 mei
jl. is de heer drs.J. Verhaagen benoemd
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Verhaagen heeft deze functie
bijna 20 jaar vervuld.
Onder zijn leiding is de Technologische
Diensi in zijn geheel opgebouwd.
Ook landelijk en regionaal vervulde de
heer Verhaagen een belangrijke taak op
het gebied van het waterkwaliteitsbeheer.

Het Nederlands Genootschap voor
Aquacultuur organiseert een themadag
over de milieu-effecten van visteelt en de
gevolgen voor de teler. De themadag
wordt gehouden op 22 juni aanstaande in
Cultureel Centrum De Reehorst in Ede.
Nadere informatie:
Nederlands Genootschap voor
Aquacultuur,
Postbus 219, 6700 AE Wageningen.
Drs. R. Dijkema (01131-27 81) of
ir. B. Cartel (073-2133 23).

