Evaluatie van hetbesturingssysteem Wervershoof

Inleiding
In het oostelijk deel van Westfriesland is
men afgeweken van de traditie om de
hydraulische capaciteit van een rwzi gelijk
te stellen aan de som van de maximale
afvoercapaciteiten van de toevoerende
rioolgemalen. In deze regio overtreft de
gesommeerde maximale afvoercapaciteit
van de aangesloten rioolstelsels de
hydraulische capaciteit van de regionale
rwzi Wervershoof.
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Daarom is in mei 1983 een volledig
automatisch, centraal besturingssysteem
voor 21 rioolgemalen geïnstalleerd,
waarmee de maximale afvoer wordt
beperkt tot aan de hydraulische capaciteit
van de rwzi. Door deze beperking van het
aanvoerdebiet kon een uitbreiding van de
rwzi Wevershoof enige jaren worden uitgesteld en uiteindelijk gedeeltelijk achterwege blijven. DHV Raadgevend
Ingenieursbureau BV heeft bij het ontwerp van het besturingssysteem duidelijk
gemaakt dat door benutting van de
effecten van neerslagspreiding de reductie
van de aanvoer naar de rwzi niet gepaard
zou gaan met een verhoging van de overstortfrequentie van de aangesloten bemalingsgebieden [1].Dit was door het
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen in Kennemerland en WestFriesland als belangrijkste voorwaarde gesteld voor het besturingssysteem.
Over de achtergronden, opzet, werking en
realisatie van het besturingssysteem
Wervershoof is reeds eerder in H2O gepubliceerd [1,2].In het onderhavige
artikel wordt ingegaan op de ervaringen
die de afgelopen jaren met het systeem
zijn opgedaan. Er is in Nederland een
groot aantal regionale rwzi's in bedrijf,
waarvoor deze ervaringen waardevol
kunnen zijn. Dit feit en de geplande uitbreiding van de rwzi Wervershoof in 1989
hebben ertoe geleid dat de Dienst
Binnenwateren/RIZA en het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen
aan de TU Delft opdracht hebben verleend tot een evaluatie van het besturingssysteem Wervershoof en haar invloed op
de situatie in het verzorgingsgebied van
de rwzi [3].
Het onderzoek
Het verzorgingsgebied van de rwzi
Wervershoof beslaat ongeveer 250 km 2 en

Samenvatting
Traditioneel wordt de hydraulische capaciteit van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) gelijk gesteld aan de som van de geïnstalleerde pompcapaciteiten
van de toevoerende rioolgemalen. De rwzi Wervershoof vormt hierop een
uitzondering. Hier is in 1983 een centraal besturingssysteem in werking gesteld,
dat het aanvoerdebiet naar de rwzi reduceert tot de hydraulische capaciteit van de
rwzi, die kleiner is dan deze som. Het besturingssysteem is gebaseerd op het
effect van spreiding in neerslaghoeveelheden en een zo goed mogelijk gebruik van
de aanwezige berging in de gemengde rioolstelsels. Dit artikel beschrijft de
effecten van het besturingssysteem. Allereerst zijn de geregistreerde hoogwatersituaties en pompdata over de jaren 1983-1986 geanalyseerd. Tevens is een
neerslag-afvoer-model ontwikkeld, waarmee het afvoersysteem van Westfriesland,
inclusief het regelsysteem kan worden benaderd. Dit model biedt de mogelijkheid
de 'bestuurde' situatie te vergelijken met de situatie zonder regelsysteem,
gedurende identieke buien. Gebaseerd op de modelberekeningen kan worden
geconcludeerd dat met behulp van het besturingssysteem een reductie op de
hydraulische capaciteit van de rwzi Wervershoof van ca. 25% van de gesommeerde maximale afvoercapaciteiten mogelijk is, zonder dat de overstortingsfrequentie nadelig wordt beïnvloedt. Deze reductie gaat gepaard met een geringe
toename van overstortende hoeveelheden, gedurende langdurige buien. Deze
buien zouden overigens ook zonder besturingssysteem aanleiding geven tot overstortingen.

is globaal gelegen in de driehoek HoornHnkhuizen-Medemblik. Het gebied bevat
een groot aantal gemengde rioolstelsels
met een grote geografische spreiding
(afb. 1). De gesommeerde maximale afvoercapaciteit van alle op de rwzi
Wervershoof aangesloten rioolgemalen
bedraagt ca. 5850 mVuur. Dit is beduidend hoger dan de hydraulische
capaciteit van de rwzi, die momenteel
3600 mVuur bedraagt. Bij de traditionale
bepaling van de hydraulische capaciteit
van een rwzi wordt voorbijgegaan aan de
Aß. 1-Hetverzorgingsgebiedvan derwzi Wervershoof.

vraag of het wel noodzakelijk is dat alle
gemalen tegelijkertijd hun maximale
debiet aan de rwzi moeten kunnen aanleveren. Voor grotere gebieden is namelijk
gebleken dat de spreiding in neerslaghoeveelheden aanzienlijk kan zijn. Voor
de regio Westfriesland-Oost kon worden
aangegeven dat, gebruik makend van de
in de regio optredende neerslagspreiding
met een hydraulische capaciteit van de
rwzi Wervershoof van ca. 70% van de gesommeerde capaciteiten van de aangesloten rioolgemalen zou kunnen worden
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volstaan (situatie 1983), zonder dat de
overstortingsfrequentie van de aangesloten rioolstelsels zou toenemen [1].
Het besturingssysteem Wervershoof is
sinds mei 1983 vrijwel ononderbroken
operationeel. In de evaluatie is met name
onderzocht in hoeverre het systeem
beantwoordt aan de verwachtingen en de
gestelde randvoorwaarden ten aanzien
van overstortingen. Daarbij is het, gezien
de geplande uitbreiding van de rwzi
Wervershoof in 1989, belangrijk te achterhalen hoe omvangrijk deze uitbreiding
dient te zijn om aan deze voorwaarden te
kunnen blijven voldoen. Inzicht hierin is
allereerst verkregen door analyse van de
beschikbare meetgegevens. De registratie
van de hoogwatermeldingen en andere
pompdata over de afgelopen jaren geven,
hoewel onvolledig, relevante informatie
over het functioneren van het besturingssysteem. Om uitspraken te kunnen doen
over de invloed van het besturingssysteem
op de overstortingsfrequentie en overstortende hoeveelheden is tevens, met
behulp van 'spread-sheet' programmatuur,
en model van het rioleringssysteem van
Westfriesland ontwikkeld. Met dit model
is het mogelijk een (theoretische) vergelijking te maken tussen de situaties met
en zonder centrale besturing, gedurende
identieke neerslaggebeurtenissen.
Het besturingssysteem
Ter verduidelijking van de belangrijkste
principes die ten grondslag liggen aan de
regelstrategie wordt in deze paragraaf beknopt de werking van het besturingssysteem beschreven. Voor een meer
volledige beschrijving wordt verwezen
naar de literatuur [1,2,3].
Het besturingssysteem is geënt op het
principe van 'vrij' en 'niet-vrij' schakelen
van de te onderscheiden bedrijfstoestanden van de gemalen zonder direct
ingrijpen in de regelkringen van de
pompen. Het feitelijk aan- of uitschakelen
van pompen gebeurt door de electrotechnische installatie in het gemaal, op
basis van de lokaal ingestelde inslag- en
uitslagpeilen. Alvorens echter een pomp
kan worden ingeschakeld dient de desbetreffende bedrijfstoestand van het
gemaal 'vrij' gegeven te zijn. In andere
woorden, om een pomp te activeren is
toestemming van het besturingssysteem
nodig. Om de effecten van neerslagspreiding te kunnen benutten is het niet
nodig om alle rioolgemalen op te nemen
in het besturingssysteem. Bovendien is het
aantal rioolgemalen in het beschouwde
gebied zo groot (ca. 125), dat opname van
alle gemalen tot zeer hoge kosten zou
hebben geleid. De kleinere, bovenstrooms
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gesitueerde gemalen zijn derhalve buiten
het besturingssysteem gelaten. Hierbij is
als uitgangspunt gehanteerd, dat de gezamenlijke capaciteiten van de buiten de
centrale besturing gehouden gemalen niet
groter mag zijn dan ca. 15-20% van de
capaciteit van het benedenstrooms
gelegen rioolgemaal. De in het besturingssysteem opgenomen gemalen zijn weergegeven in afb. 2.
Tijdens droogweersituaties vindt alleen
controle plaats van de direct naar de rwzi
afvoerende gemalen door het zogenaamde
verkorte programma. De regeling beperkt
zich in deze situatie hoofdzakelijk tot het
beoordelen van de aangevoerde hoeveelheden naar de rwzi. In deze situatie staan
alle gemalen 'vrij' geschakeld en hebben
derhalve toestemming om op hun eigen
locale regime te functioneren. Onder
normale bedrijfsomstandigheden geldt,
dat in neerslag-perioden waarbij de aanvoer van water groter dreigt te worden
dan de capaciteit van de rwzi, wordt overgegaan tot de feitelijke besturing van de in
het besturingssysteem opgenomen gemalen. Op dit moment activeert het ver-

korte programma het hoofdprogramma.
In het hoofdprogramma wordt per tijdcyclus (= 5 minuten) de in te stellen
bedrijfstoestand van de gemalen afgeleid
op basis van een prioriteitsafweging.
Hierbij spelen onder meer de volgende
aspecten een rol:
1. De waterhoogte in de kelder van het
rioolgemaal. Deze waarde wordt
beschouwd als indicatie voor de mate
waarin de aanwezige berging in het stelsel
is benut. Na omrekening van de gemeten
waterhoogte tot een uniforme waterhoogte
(laagste uitpeil = 0%; overstortdrempel =
100%) wordt met behulp van een aantal
gewichtscoëfficiënten een 'relatieve rekenwaarde' bepaald die gebruikt wordt in de
prioriteitsafweging.
2. l)c mate waarin overstortingen van het
betreffende rioolstelsel in relatie tot
andere locaties ontoelaatbaar wordt
geacht.
3. De ingestelde bedrijfstoestanden in de
voorliggende periode. Dit heeft als doel te
bewaken dat er geen onevenredig lange
verblijftijden van het rioolwater in een bepaald rioolstelsel optreden.

Afb. 2 -Schematisch overzicht van demhetbesturingssysteem opgenomen rioolgemalen.
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Bij de berekening van de prioriteit van
een gemaal wordt niet alleen het direct op
het gemaal aangesloten rioolstelsel in beschouwing genomen, doch alle bovenstrooms gelegen rioolstelsels voor zover
die in de besturing zijn opgenomen.
Afhankelijk van de berekende prioriteit
ten opzichte van de andere gemalen en
het verschil tussen de nog beschikbare
'restcapaciteit' van de rwzi en de capaciteit
van de in te schakelen bedrijfstoestand
van het gemaal (welke volgt uit het bereikte inslagpeil) kan besloten worden
deze bedrijfstoestand al dan niet 'vrij' te
schakelen. Wanneer de 'restcapaciteit' niet
toereikend is, kan eventueel een lagere
bedrijfstoestand van het gemaal worden
'vrij' gegeven. Simpel gezegd worden de
gemalen dus op volgorde van hun berekende prioriteit 'vrij' geschakeld tot de
hydraulische capaciteit van de rwzi
volledig is benut. De gemalen met een
lage prioriteit worden tijdelijk geblokkeerd. Alvorens een aldus afgeleide
bedrijfstoestand van het gemaal kan
worden geëffectueerd zal aan een aantal
bedrijfstechnische randvoorwaarden
moeten zijn voldaan. Voorbeelden daarvan zijn de minimale inbedrijftijd, de
maximale schakelfrequentie, minimale
wachttijden tussen in- en uitschakelingen
etc. Het hoofdprogramma blijft geactiveerd tot alle gemalen 'vrij' geschakeld
zijn en weer op hun eigen locale regime
kunnen functioneren. Op dat moment
wordt overgeschakeld naar het verkorte
programma.
In geval van storingen in het computer- of
telecommunicatiesysteem valt het gemaal
terug in, een binnen de elektrotechnische
installatie vastgelegde DWA-situatie
(watchdog-functie). Er zijn voorzieningen
getroffen voor het geval spanningsuitval
op de rwzi optreedt. Tevens is in het
systeem een aantal noodstopprocedures
ingebouwd en kan het systeem gebruikt
worden bij de uitvoering van een
calamiteitenplan dat is opgesteld voor het
afvalwatertransportsysteem in WestFriesland.
Beschikbare meetgegevens
Van de informatie, die wordt verzameld
voor de besturing van de rioolgemalen
worden enkele grootheden vastgelegd in
zogenaamde protocollen. De meest
relevante gegevens met betrekking tot opgetreden overstortingen zijn de hoogwater-protocollen. Een hoogwaterprotocol is een weekoverzicht van de
begin- en eindtijdstippen van hoogwatermeldingen van de gemalen, het aantal
meldingen en de totale tijdsduur dat
hoogwater gesignaleerd is. De ingestelde

niveau's van de hoogwatermelding komen
globaal overeen met 90% van de overstorthoogten. Een hoogwatermelding bij
het rioolgemaal behoeft derhalve niet
altijd te betekenen dat er een overstorting
optreedt. Echter, afhankelijk van de
situering van de overstorten en de eigenschappen van het rioolstelsel dat is aangesloten op het gemaal zou de tijdsduur
dat hoogwater gesignaleerd wordt, een
indicatie kunnen zijn voor het al dan niet
plaatsvinden van een overstorting.
Bij een dergelijke beschouwing van de
hoogwaterprotocollen dient een aantal
kanttekeningen gemaakt te worden:
- Van de periode dat het besturingssysteem operationeel zijn helaas niet alle
hoogwaterprotocollen aanwezig. Vanaf
juni '83 tot november '86 zijn 80
protocollen aanwezig. Van een aantal
weken, ontbreken de protocollen. Vanzelfsprekend zijn er ook weken waarin geen
hoogwatersituaties optraden. Bij benadering beslaan de 80 protocollen een
periode van 2,5 jaar.
- Er is geen eenduidige relatie tussen een
hoogwatermelding en een overstorting.
Ook een hoogwatermelding met een
relatief lange tijdsduur (bijvoorbeeld een
half uur of langer) betekent niet in alle gevallen dat er een overstorting heeft plaatsgevonden.
- Afwijkingen in de werkelijk ingestelde
niveau's van een hoogwatermelding
beïnvloeden het aantal meldingen. Bij een
relatief te hoog ingesteld niveau komen
minder hoogwater-situaties voor (ten opzichte van de andere gemalen), en vice
versa.
- Een aantal hoogwatersituaties is het gevolg van storingen of onderhoud. In welke
mate dit het geval is, valt moeilijk te
achterhalen.
Tabel I geeft een overzicht van het aantal
geregistreerde hoogwatermeldingen van
de belangrijkste rioolgemalen. De weer-

gegeven aantallen zijn slechts indicaties,
gelet op genoemde kanttekeningen. Daarbij komt het regelmatig voor dat er tijdens
één bui verschillende hoogwatermeldingen geregistreerd worden. Dit gebeurt wanneer het kelderpeil schommelt
om het ingestelde niveau van de hoogwatermeldingen. In zulke situaties hebben
de meldingen een korte tijdsduur. Een
goed voorbeeld hiervan is het gemaal
Stedebroec-Zuid, met 1152 meldingen,
waarvan in slechts 9 protocollen een tijdsduur van een half uur wordt overschreden. Om een grove vergelijking
tussen de gemalen mogelijk te maken is in
het overzicht tevens het aantal protocollen
(= weken) met één of meerdere
meldingen met een tijdsduur langer dan
30 minuten opgenomen. Meldingen met
een kortere tijdsduur blijken veelal minder
dan 20 minuten te duren, terwijl de 'langdurige' hoogwatermeldingen veelal en uur
overschrijden.
Algemeen kan worden gesteld dat bij de
desbetreffende gemalen geen sprake is
van ontoelaatbare frequenties van hoogwatermeldingen. De relatief vele 'langdurige' hoogwatermeldingen van het gemaal Wognum bleken bij nader onderzoek
het gevolg te zijn van een te laag ingesteld
niveau van de hoogwatermelding in het
gemaal. Van de direct naar de rwzi afvoerende gemalen komt in Wervershoof
en Medemblik het meest frequent een
'langdurige' hoogwatersituatie voor. Er
zijn echter sterke aanwijzingen dat deze
situatie niet het gevolg is van eventuele
acties van het besturingssysteem. Aan de
hand van 'uitdraaien' van het hoofdprogramma konden enkele neerslaggebeurtenissen worden geanalyseerd. In
een 'uitdraai' staan alle pompdata en
acties van het besturingssysteem geregistreerd. Alle onderzochte neerslaggebeurtenissen vertoonden de tendens dat
de kelders van de gemalen Wevershoof
en Medemblik zich relatief snel vulden.

TABEL I- Overzichthoogwatermeldingen.
Gemaal
code
P210I.mjebroek
P230 Wervershoof
P380 Hoogkarspel
P510 Hoorn
P810 Medemblik
S270 Enkhuizen-N.
S290 Stedebroec-N.
S340 Stedebroec-Z.
5511 Grote Waal
5512 Oosterpoort
5513 Krijterslaan
T611 Wognum
1612 Nibbixwoud
periode: juni '83-november '86
aantallen zijn indicaties voor ca.2,5jaar.

Aantal meldingen
din 80 protocollen
14
73
1
463
324
55
53
1152
167
282
265
219
246

Aanti tl protocollen
met meldii ig duur > 30 min.
0
28
0
16
28
9
12
9
23
6
14
55
24
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Zonder dat één der gemalen door het besturingssysteem geblokkeerd werd,
werden gedurende de onderzochte gebeurtenissen maximale peilen in de orde
van 80-100% geregistreerd. Het besturingssysteem heeft op deze hoogwatersituaties derhalve geen enkele invloed.
Uit de analyses van de 'uitdraaien' van het
hoofdprogramma is verder af te leiden dat
door beperking van de gemaalafvoeren de
ledigingstijd van de rioolstelsels enigszins
wordt verlengd. Echter, in geen van de
onderzochte gevallen werd een tijdsduur
van 12-15 uur overschreden, hetgeen toelaatbaar kan worden geacht. Algemeen
kan worden gesteld dat de reductie van
het maximale aanvoerdebiet niet heeft geleid tot langdurige beperkingen in de
pompafvoeren.
Het moge duidelijk zijn dat elk onderbemalingsgebied specifieke eigenschappen heeft. Het besturingssysteem
Wervershoof omvat vele sturingsparameters waardoor met deze situatie
rekening kan worden gehouden. Voor een
juiste bepaling van deze parameters en
een zo goed mogelijke afstemming van de
onderbemalingen is een goed inzicht in de
situatie in het verzorgingsgebied van de
rwzi onontbeerlijk. Door een regelmatige
evaluatie van de geregistreerde gegevens
kan de besturing worden verfijnd en
kunnen de mogelijkheden verder worden
uitgediept, bijvoorbeeld ten aanzien van
een actief waterkwaliteitsbeheer. Hoewel
het besturingssysteem geheel automatisch
functioneert, betekent dit dus niet dat het
systeem geen beheer en onderhoud
behoeft.
Modelberekeningen
Vanwege de onvolledigheid van de meetgegevens en met name door het ontbreken van informatie omtrent de 'nietbestuurde' situatie, leidt bovengenoemde
aanpak niet tot het gewenste inzicht in de
invloed van het besturingssysteem op de
overstortingsfrequentie en de hoeveelheden overstortend water. Om deze reden
is een model van het rioleringssysteem
van Westfriesland-Oost ontwikkeld waarmee neerslaggebeurtenissen kunnen
worden doorgerekend, met en zonder het
besturingssysteem.
Helaas zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar voor volledige kalibratie en
verificatie van het model. De modelparameters zijn allereerst op literatuurwaarden en op de aanwezige rioleringsplannen gebaseerd. Aan de hand van de
resultaten van de analyses van de beschikbare meetgegevens konden de modelparameters enigszins worden bijgesteld.
Opgemerkt wordt, dat het belangrijkste
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Aßt. 3 - Bakmodel voor één bemahngsgebied.

doel van de model-berekeningen niet een
zo perfect mogelijke simulatie van het
afvalwatertransportsysteem van Westfriesland is, maar het bepalen van de
effecten en mogelijkheden van het besturingssysteem ten aanzien van de overstortingssituatie in dit gebied en het aanvoerdebiet naar de rwzi Wervershoof. Het
gaat dus met name om de verschillen
tussen de bestuurde en de niet-bestuurde
situatie. De beperkte kalibratiemogelijkheden zijn dus geen onoverkomelijk
probleem, zolang in beide situaties maar
met dezelfde reële parameters gewerkt
wordt.
Voor de beschrijving van het afvoerproces
is het bak-model gebruikt, bestaande uit 2
reservoirs per bemalingsgebied. Een
reservoir dient voor de transformatie van
neerslag tot afvoer. Het andere reservoir
beschrijft de berging in het rioolstelsel.
Het afvoermodel is in afb. 3 schematisch
weergegeven. Het model is ontwikkeld
met spreadsheet-programmatuur (Lotus
123). Het rekenschema bestaat uit de
waterbalansen van de verschillende
reservoirs, welke op een eenvoudige
manier in een spreadsheet zijn in te
brengen. Het regelalgoritme van het besturingssysteem Werversfhoof is minder
eenvoudig. In het model zijn met betrekking tot het besturingssysteem enkele
vereenvoudigingen toegepast. De belangrijkste is dat geen rekening gehouden
wordt met een aantal bedrijfstechnische
randvoorwaarden. Door toepassing van
een voldoende grote tijdstap (> 10 min.)
wordt echter automatisch aan de meeste
voorwaarden voldaan, zoals bijvoorbeeld
de minimale wachttijd (= 3 min.), de
maximale schakelfrequentie (=3-6/uur)
en de minimale uitbedrijftijd van de
pompen (= 6 min). Voor de opbouw van
het spread-sheetmodel, en de toegepaste
parameters en rekenschema's wordt verwezen naar de literatuur [3].
Ken optimaal gebruik van de optredende
spreiding in neerslaghoeveelheden in de
regio Westfriesland-Oost is het belangrijkste principe dat ten grondslag ligt aan
het besturingssysteem.

DHV verrichtte onderzoek naar neerslagspreiding in Twente en leidde de volgende uitdrukking af [4]:
H m a x -H = (0,11 *ln(z) + 0,146) *H m a x -7)
met
Hmax-H = neerslaghoogte in punt van
maximale neerslag
H = neerslaghoogte op z kilometer
afstand
z= afstand [km];z > 10 km
H raa x-H = verwachte spreiding in neerslaghoeveelheden binnen een periode van
8 uur met een overschrijdingskans van
97,5%.
Het is onbekend in hoeverre deze formule
overdraagbaar is naar andere gebieden,
maar in deze studie is aangenomen dat
het bovenstaande neerslagspreidingsmodel een voldoende nauwkeurige beschrijving is voor de minimaal te verwachten spreiding in neerslaghoeveelheden met een grote kans voor overschrijding. In het neerslag-afvoermodel
zijn de bemalingsgebieden onderverdeeld
in een aantal 'neerslaggebieden'. Binnen
zo'n gebied wordt een uniforme neerslag
aangenomen. Het centrum van de ingevoerde neerslagreeks (dat wil zeggen de
maximaal optredende neerslag) kan in elk
van de gebieden geplaatst worden. De
neerslaghoogten in de overige gebieden
worden berekend met de gegeven
formule. De formule is afgeleid voor
perioden van 8 uur, terwijl in de
simulaties gewerkt wordt met tijdstappen
van respectievelijk 10 en 15 minuten. De
werkelijke variaties in neerslaghoeveelheden (in tijd en plaats) zullen naar alle
waarschijnlijkheid groter zijn dan de verschillen die volgen uit het toegepaste
neerslagspreidingsmodel.
Allereerst zijn berekeningen uitgevoerd
voor een aantal ontwerp-buien. Als
ontwerp-buien zijn verschillende 'driehoeks' buien gebruikt die variëren in
ncerslaghoogte, duur van de bui, centrum
van de bui en neerslagspreiding. De aan
deze ontwerp-buien ten grondslag liggende gedachte was, dat bij een vergelijking
van de bestuurde situatie met de nietbestuurde situatie, met name die buien interessant zijn, die juist niet of juist wel tot
een overstorting leiden. Ofwel buien, die
in de buurt van de pompovercapaciteitslijn
(POC) liggen in de stippengrafiek. Buien
die ver boven of onder deze lijn liggen
zullen zeker cq. zeker niet tot een overstorting leiden en zijn daarom niet
interessant voor de modelberekeningen.
Gebaseerd op deze berekeningen was het
mogelijk om een relatie te leggen tussen
de tijdsduur en hoogte van de buien en
het succes van het besturingssysteem. Uit
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de modelresultaten is af te leiden dat het
besturingssysteem bij buien met een duur
kleiner dan ca. 6 uur, in de huidige situatie
(capaciteit rwzi = 3600 mVuur) theoretisch voldoet aan de randvoorwaarde dat
de overstortfrequentie van de aangesloten
stelsels niet mag toenemen. Buien met
een lagere duur laten in de bestuurde
situatie, zowel een verhoging van het aantal overstortingen als van de hoeveelheid
overstortend water zien. Hen dergelijke
relatie werd ook gevonden bij het ontwerp
van het besturingssysteem [1].
De simulaties van de ontwerp-buien zijn
benaderingen met niet-realistische buien.
De vraag hoe frequent buien met een bepaalde duur en neerslaghoogte in Nederland te verwachten zijn, en de invloed van
opeenvolging van buien blijven met de
simulaties van ontwerp-buien buiten beschouwing. Om deze reden zijn ook berekeningen uitgevoerd met een historische
neerslagreeks. Helaas zijn van het gebied
Westfriesland-Oost slechts dagsommen
van vier KNMI-stations aanwezig. Daarom is gekozen voor de 15-minuten regencijfers van Lelystad van de periode
1968-1980. Om rekentijd te besparen zijn
de gegevens eerst bewerkt tot een reeks
van buien die voldoen aan de criteria:
neerslaghoogte > 5 mm + 0,5 *T mm/uur
en droogweerperiode < 8 uur

(mm)
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overstortende hoeveelheden
1.zonder besturing,
cap. rwzi = 5850m3/uur
2.met besturing,
cap. rwzi = 36OOm3/uur
3.met besturing,
cap. rwzi = !*!+00m3/uur

S
S
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128 neerslaggebeurtenissen
Afb. 4 Berekende hoeveelheden overstortend water met de historische neerslagreeks, met en zonder besturingssysteem
(geordend naar de overstortende hoeveelheden zonder besturing).

De gemiddelde berging in Westfriesland
bedraagt ca. 8 mm, de pompovercapaciteit
ca. 0,6 mm/uur. Het is dus vrijwel uitgesloten dat de buien die niet aan de
criteria voldoen tot een overstorting
zouden leiden. Deze buien kunnen dus in
de berekeningen worden weggelaten. De
geselecteerde neerslaggebeurtenissen
kunnen regenloze perioden hebben van
maximaal 8 uur, wat globaal de ledigingstijd van het stelsel is. Aan de gestelde
criteria voldoen 128 gebeurtenissen.
Van de 128 neerslaggebeurtenissen
blijken er 97 zowel met als zonder besturing tot een overstorting te leiden. In
vrijwel alle 31 gevallen waarbij zonder besturingssysteem geen overstorting optreedt komt in de bestuurde situatie ook
geen overstorting voor. Gebaseerd op
deze simulaties kan dus worden geconcludeerd dat aan de randvoorwaarde,
dat het aantal overstortingen met het besturingssysteem niet mag toenemen,
wordt voldaan.

schillende onderbemalingen, echter bij
zware buien zal de hoeveelheid overstortend rioolwater met het besturingssysteem toenemen. Afb. 4 en 5 geven inzicht in de overstortende hoeveelheden,
uitgedrukt in mm/gebeurtenis. In afb. 5 is
de relatie tussen de toename in neerslaghoogten en de toename in overstortende
hoeveelheden duidelijk waarneembaar.
Tevens blijkt dat grote ncerslagsommen
niet zonder meer tot grote overstorthoeveelheden leiden. Bij buien vanaf
ca. 15-20 mm kunnen situaties ontstaan
waarbij een belangrijk deel van de stelsels
nagenoeg gevuld raakt, met als gevolg dat
het besturingssysteem geen mogelijkheden meer heeft voor optimalisering van
het gebruik van de aanwezige berging.
Het is evident dat een verminderde
capaciteit van de zuivering in zulke
situaties leidt tot een verhoging van de
overstortende hoeveelheden. Globaal
treedt een dergelijke situatie volgens de
simulaties ca. 40 à 50 maal in 12 jaar, ofwel 3 à 4 maal per jaar, op. Door een vergroting van de capaciteit van de rwzi van
3600 naar 4400 mVuur (= 75% van de
gesommeerde pompcapaciteiten) wordt
een aanzienlijke verbetering bereikt ten
aanzien van de overstortende hoeveelheden. De winst met betrekking tot het
aantal overstortingen is marginaal.

In een beschouwing over het functioneren
van het besturingssysteem dienen de
overstortende hoeveelheden te worden
meegenomen. In een aantal gevallen
wordt een afname van de hoeveelheid
overstortwater berekend, als gevolg van
een verbeterde afstemming van de ver-

Een toename in overstortende hoeveelheden behoeft niet vanzelfsprekend te betekenen dat er sprake is van een verhoogde vuilemissie van het rioleringssysteem als gevolg van het besturingssysteem. Het feit dat deze toename zich
met name voordoet bij langdurige buien

met een relatief lage gemiddelde
intensiteit is, gezien de resultaten van het
onderzoek in het kader van de NWRW
[5], niet ongunstig. De simulatie-resultaten
zijn wat betreft de overstortingen te
weinig gedifferentieerd naar plaats en
intensiteit om hier gefundeerde uitspraken
over te kunnen doen.
Resumé
Algemeen kan worden geconcludeerd dat
met het besturingssysteem, gegeven een
minimale neerslagspreiding, een reductie
van de hydraulische capaciteit van de rwzi
Wervershoof tot circa 75% van de gesommeerde maximale afvoercapaciteiten
van de aangesloten bemalingsgebieden
toelaatbaar is.
Aan de hand van analyses van geregistreerde hoogwatersituaties en pompgegevens is aangetoond dat de reductie
van het (maximale) aanvoerdebiet niet
heeft geleid tot langdurige beperkingen in
de pompafvoeren of ontoelaatbare
frequenties van hoogwatermeldingen.
Door beperking van de pompafvoeren
wordt de ledigingstijd van de aangesloten
stelsels enigszins vergroot. Voor zover bekend wordt echter in geen van de bemalingsgebieden een tijdsduur van ca.
12-15 uur overschreden, hetgeen toelaatbaar kan worden geacht.
Simulaties van een historische neerslagreeks met een gegeven minimale neerslagspreiding hebben aangetoond, dat het
besturingssysteem voldoet aan het belangrijkste uitgangspunt, dat de beperking
van het maximale aanvoerdebiet naar de
rwzi Wervershoof niet mag leiden tot een
hogere overstortingsfrequentie dan die
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formulering van een nieuwe integrale
(ontwerp)benadering van een rioleringssysteem, uitgaande van real-time besturing van de rioolgemalen, waardoor
rekening gehouden kan worden met de
dynamiek van de belasting van het
systeem. Bij de te ontwikkelen sturingssystemen worden niet alleen de af te
voeren waterhoeveelheden in beschouwing genomen, maar wordt tevens
gestuurd op de kwaliteit van de ontvangende wateren. Een dergelijke benadering zou moeten leiden tot een
optimalisering van het gehele afvoersysteem naar aanleg en beheerskosten en
een verbeterde beheersing van de belasting van het oppervlaktewater door verontreinigingen aanwezig in het overstortende rioolwater en in het effluent van
een rwzi.

128 neerslaggebeurtenissen

AJb. 5 - Neerslaghoeveelheden van de historische neerslagreeks en de berekende toename van overstortende hoeveelheden (geordend naar toename overstortende hoeveelheden bij capaciteit rwzi = .7600 m-Vuur).

waarop het ontwerp van de rioolstelsels is
gebaseerd. De reductie van het maximale
aanvoerdebiet leidt in een aantal gevallen
wel tot een verhoging van de overstortende hoeveelheden. Bij buien die langer
duren dan ca. 7 à 10 uur en groter zijn dan
15 à 20 mm, kunnen situaties ontstaan
waarbij een aanzienlijk deel van de aangesloten stelsels nagenoeg gevuld raakt en
het besturingssysteem geen mogelijkheden meer heeft voor optimalisering van
het gebruik van de berging. Een gereduceerde afvoer heeft in zulke situaties
een toename van de hoeveelheid overstortwater tot gevolg. Uitgaande van een
minimaal te verwachten neerslagspreiding
is berekend dat dergelijke situaties ca. 3 à
4 maal per jaar voorkomen. Gezien de gedane aannamen mag deze frequentie als
een bovengrens worden beschouwd.
Slotbeschouwing
De installatie van het besturingssysteem
Wervershoof in mei 1983 betekende de
introductie van een nieuwe technologie op
het gebied van de verzameling en
transport van afvalwater. In Nederland is
een groot aantal regionale rwzi's in bedrijf.
De vraag, in welke mate de resultaten van
dit onderzoek overdraagbaar zijn naar
andere gebieden is slechts in globale
termen te beantwoorden. In het algemeen
biedt een centraal besturingssysteem uitgebreide mogelijkheden voor een verbeterd waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer. In de hier beschreven evaluatie is
met name aandacht besteed aan de
kwantitatieve functie van het besturingssysteem Wervershoof, namelijk de
regulering van het aanvoerdebiet naar de

rwzi. Naast deze kwantitatieve bewaking
kunnen echter nog een aantal andere
functies aan het systeem worden toegekend. Zonder op deze functies uitgebreid in te gaan kunnen onder meer
worden genoemd: actief waterkwaliteitsbeheer (sturing van overstortingen),
calamiteitenbeheersing, stortingsmeldsysteem en informatiesysteem ten behoeve van een doelmatig beheer.
Bij een aantal regionale rwzi's zal een
reductie van de hydraulische capaciteit tot
de mogelijkheden behoren. De mate
waarin dit toelaatbaar is, is afhankelijk van
vele factoren. Enkele daarvan zijn:
- de grootte van het verzorgingsgebied;
- de geografische spreiding van de aangesloten kernen;
- hel soort stelsel (gemengd of gescheiden);
- de configuratie van het stelsel;
- de geïnstalleerde pompen (traploos of
getrapte bedrijfstoestanden, beschikbare
overcapaciteit);
- de aanwezige berging in het stelsel en
eventueel aanvullende bergingsvoorzieningen.
In aansluiting op het hiet beschreven
evaluatie-onderzoek is inmiddels aan de
TU-Delft, vakgroep Gezondheidstechniek
& Waterbeheersing, een onderzoek gestart
naar de mogelijkheden en de effecten van
real-time besturing van stedelijke afvoersystemen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
in samenwerking met de Dienst Binnenwateren/RIZA, DHV Raadgevend
Ingenieursbureau BV en de Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater
(STORA). Doel van het onderzoek is de

Verantwoording
Medewerking aan het evaluatie-onderzoek verleenden onder meer
ir. R. den Engelse en
ing. R. W. G. M. Melis (HHS Uitwaterende Sluizen); ing. R. van der Veen en
ing. G. B. Eemmen (DBW/RIZA);
ir. K. Bakker en ir. H. J. G. Hartong
(DHV); prof. ir. W. Segeren en
ir. F. H. M. van de Ven (TU-Delft).
Het rapport van de hier beschreven
evaluatie is verkrijgbaar bij de vakgroep
Gezondheidstechniek & Waterbeheersing
van de TU Delft (tel. 015-781646).
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