Een empirischregen-afvoermodel vooreenstedelijk gebied
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Praktische toepassingen van een procesbeschrijving
Samenvatting
Voor een stedelijk gebied van 200 ha
(57 ha verhard oppervlak) iseen regenafvoermodel geformuleerd op basisvan
karakteristieke afmetingen van de
(gemengde) riolering en van registraties van
regen, afvoer van het rioolgemaal en het
waterpeil in de riolering. Om het proces te
kunnen beschrijven ishet gehele waterafvoerende systeem verdeeld in twee deelsystemen: oppervlakkige afvoer en afvoer

IR. F. SLUKOORD
Dieren

door de riolering. Aangenomen isdat hierbij
alleen wrijvingsstroming optreedt.
De parameters van het model zijn berekend
uit de genoemde dimensies en uit registraties
van de afvoer tijdens regen. Met het ontwikkelde model isnietslechtshetwaterpeil in
overstortputten te reconstrueren, maar ook
zijn geborgen volume water en vertraging bij
afstroming van regen te kwantificeren.
Dit biedt mogelijkheden voor het berekenen
van een tijdreeks voor het werkelijke waterpeil in overstortputten uit een beschikbare
tijdreeks van regenregistraties.
Door statistische analyse van dit berekende
peil isde overstortfrequentie van het beschouwde systeem te bepalen.
Met het model iste voorspellen hoeveel cm
het waterpeil in de riolering iste verlagen
onder invloed vanverschillende maatregelen.
In de praktijk worden hiervan thans slechts
twee mogelijkheden benut.
Inleiding
Rioleringen mogen zich niet verheugen in
een ruime publieke belangstelling. Verschijnen
er al berichten over riolering in de pers, dan
zijn die in de regel weinig positief van aard,
alhoewel op zich meestal niet onjuist. Bijna
altijd gaat het dan over ongemak voor de
burger. Dat isook welbegrijpelijk. Bij grootschalige reconstructies vaneen riolering ishet
nu eenmaal onvermijdelijk dat woningen en
winkelstijdelijk moeilijk bereikbaar zijn,met
alle nadelige gevolgen vandien.
Overigens zullen weinigen zich bij de aanblik
van de werkzaamheden realiseren welke hoge
investeringen met rioleren zijngemoeid.Hetis
goed dan te beseffen dat een rioolstelsel dient
om afvalwater enovertolligregenwater zonder
problemen af te voeren, en dat het scheiden
van drink- en afvalwater nogaltijd eenvande
belangrijkste noodzakelijke voorwaarden is
bij het voorkomen van epidemische ziekten.
Indien een riolering echter niet functioneert
zoals men verwacht, bijvoorbeeld als riool-

water opstraat komt,ofalsopen waterpartijen
vervuild raken dooroverstortingen,dan isook
dit vrijwel altijd aanleiding tot enige 'riooljournalistiek', meestal verlucht met foto's van
spelevarende kinderen,pompende brandweermannen en/of drijvende dode vissen. Hoe
dan ook, de overlast isevident.
Een nieuw verschijnsel vormen de berichten
over natte kelders en kruipruimten, die
voordat de riolering werd opgeknapt, altijd
droog waren.
Het isduidelijk dat de woordvoerder van de
Dienst Gemeentewerken het niet gemakkelijk
1heeft alshij het publiek in alledaagse bewoordingen moet uitleggendathet onhaalbaar
is een riolering te bouwen die 'nooit' wateroverlast geeft. Een rioleringsstelsel kan nu
eenmaal niet altijd al het water verwerken.
Het isvan praktisch belangteweten hoevaak
problemen te verwachten zijn en welke gevolgen die hebben.
Eigenlijk isdeze vraag alleen te beantwoorden
na een statistische analysevandegrootte van
e afvoer in hetgebied. Inde rioleringstechniek
wordt de kans op 'calamiteiten' evenwel gebaseerd op regenstatistieken, en niet op die
van afvoeren. Formeel isdit alleen juist als
regen, afvoer en waterpeil in de riolering dezelfde statistische verdeling hebben. Dit is
nog niet aangetoond. Regenstatistieken
worden hier gebruikt omdat ermeer van bekend is dan van afvoeren ineen concreet
stedelijk gebied. De reden isdusvan praktische aard.
Over de uitkomst van de berekening van de
overstortfrequentie enoverde consequenties
daarvan zijn de betrokken instanties het
onderling niet altijd met elkaar eens.
Neem het geval van de gemeente die in zijn
zuiveringsplan kreegvoorgeschreven de overdrempelberging van zijn rioleringssysteem te
vergroten, om de frequentie van lozingen uit
een gegeven overstorput te verminderen.
Nader onderzoek ter plaatse leerde dat de
bewuste put zelden of nooit werkte. Zulke
tegenstrijdigheden tussen berekening en
praktijk worden algemeen toegeschreven aan
onvolkomenheden indegebruikte methodiek
(bakmodel) voor het berekenen van de overstortfrequentie.
Eigenlijk zouden zijdieverantwoordelijk zijn
voor het beheer van rioleringen en voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater in
landelijk gebied, precies moeten weten op
welke wijze en hoeveel regen-, afval- en
grondwater in hun gebied tot afvoer komt.
Alleen met een wiskundige beschrijving van
dat proces (afVoermodel), dat bovendien in
het gegeven gebied isgetoetst, iseen betrouwbaar antwoord te geven op belangrijke
praktische vragen. Die vragen gelden
bijvoorbeeld de grootte van de overstortfrequentie en van de overstortende hoeveel-

heden; de vertraging die optreedt bij de
afvoer; de grootte van het tijdelijk geborgen
volume water; de spreiding inde verblijftijd
van water in het systeem; de grootte van de
droogweerafvoer (dwa); de lek van grondwater naar de riolering en het te verwachten
effect van technische ingrepen op bovengenoemde grootheden. Voor wat het laatste
betreft: er zijn meer mogelijkheden voor het
beheersen van het rioolwaterpeil dan alleen
onderdrempelberging en capaciteit van het
gemaal!
Deze uitspraken zijn voorlopig nog te
algemeen. Het isde bedoeling met een uitgewerkt voorbeeld duidelijk temaken hoeuit
metingen in stedelijk gebied (Neede) een
afvoermodel te formuleren is.Voorde overdracht op andere gebieden isde daarbij
gevolgde werkwijze belangrijker dan de
illustratieve resultaten met dit proefgebied.
Mogelijkheden voor hetbepalen vande
overstortfrequentie
De frequentie waarmee een put overloopt
kan worden berekend door op die plaats de
stand van het rioolwater tevergelijken metde
kruinhoogte van de drempel. Om het overlopen van de riolering statistisch te kunnen
beoordelen moet dat waterpeil over langere
tijd bekend zijn. Zo'n tijdreeks isinde meeste
gevallen niet beschikbaar. Nu zijn er verschillende methoden om die toch te achterhalen, bijvoorbeeld door het waterpeil in de
bewuste put rechtstreeks te meten. Een
andere manier isdoor dat peil te berekenen,
met de bekende tijdreeks van vijfminutenregens eneen wiskundige beschrijving vande
afvoer van regen in stedelijk gebied.
In principe isdit dezelfde werkwijze alsvan
de analyse van Van de Herik en Kooistra,
maar dan met een afvoermodel in plaats van
met een bakmodel.
De directe metingvan het rioolwater inoverstortputten ishet eenvoudigste meetprogramma. Alseen rioleringechter niet
vaker dan gemiddeld tien maal per jaar
overloopt, zal gedurende een langere tijd
gemeten moeten worden om enigszins betrouwbare uitspraken over het effect van
uitzonderlijke regens te kunnen doen; er zijn
nu eenmaal droge en natte jaren. Een meetduur van enkele tientallen jaren isvoor het
voeren van beleid onpraktisch lang.Een ander
bezwaar is,dat uit deze metingen geen
verband tussen oorzaak en gevolg isaf te
leiden. Zonder inzicht in dewijze waarop het
water tot afvoer komt, ishet onmogelijk het
effect te schatten van eventuele wijzigingen
van het rioleringssysteem, die tijdens de
metingen zijn te verwachten.
Dit betekent, dat ook het gevolgvan maatregelen om deoverstortfrequentie teverlagen
niet van tevoren iste berekenen. Na iedere
verandering van de afwatering moet dus
opnieuw met meten worden begonnen.
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AI deze moeilijkheden kunnen worden vermeden door regenwaarnemingen vanhet
KNMI meteen afvoermodel tebewerkentot
een tijdreeks vanhet rioolwaterpeil.
Een tussenstap indeze werkwijze ishet
formuleren vaneen afvoermodel.
Bij de opzet vanzo'nmodel iservan uitgegaan datalle grotere regensopongeveer
gelijke wijze inhetgebied totafvoer komen.
Alleen plaatselijke omstandigheden bepalen
de afstroming vanregen- en afvalwater, isde
veronderstelling. Vanhetgebied moeten
daarom allereerst karakteristieke afmetingen
bekend zijn, zoalsverhard oppervlak,
bergingsmogelijkheden, pompcapaciteitene.d.
Voorts moet daar terplaatse voor enkele
grotere regensookhet'gedrag'van hetwater
worden vastgelegd door regenintensiteit,
pompdebiet en peil vanhetrioolwaterals
functie vande tijd te registreren.
Deze metingen worden gebruikt omhette
ontwikkelen afvoermodel alshetware opde
werkelijke situatie te kalibreren.
De hydraulische weerstand op verhard
oppervlak endievanputten, rioleringsconstructies en strängen welkedeelsmetzand
en slib zijn gevuld, behoeven hierbij nietvan
tevoren bekend tezijn. Ditiseenvande
onzekere factoren bijhettoepassenvan
computerprogramma's voor permanente en
niet-permanente stromingen.
Weliswaar behoren voor de modelbenadering
diverse grootheden opverschillende plaatsen
gemeten teworden. Zo'n meetprogramma
duurt echter nietlangerdan 1à2jaarengeen
decennia!
Een praktisch voordeel vandezewerkwijzeis
dat meteenbeschrijving vanhet afvoerproces
wel degevolgen zijn teberekenen van
wijzigingen inhet gebied.
Het afvoermodel moet bijvoorkeur eenzo
eenvoudig mogelijke relatie tussen regenval,
afvoer en rioolwaterpeil in overstortputten
zijn. Daardoor ishetbetergeschikt omereen
tijdreeks meedoorterekenen daneenmodel
voor niet-permanente stroming, waarmee
eerst hetwaterpeil enhetdebiet in 'iedere'
sträng berekend moet worden.
Beschrijving vanhet proefgebied
Neede iseendorp opdegrensvande
De Graafschap enTwente.Tentijde vande
metingen telde debevolking circa 9000 zielen.
Het totale oppervlak vandebebouwdekom
bedraagt circa 200ha,waarvan ongeveer
57 ha verhard. Hierin isbegrepen dewoonkern Rietmolen, dieviaeen persleidingopde
riolering vanNeede aansluit. De bebouwing
bestaat uitwoningen enuitenkele bedrijven
op hetindustrieterrein. Hetgrootstedeelvan
de bebouwing ligtinvlak terrein (circa 60%);
het overige deel opdehelling vande Needse
berg. Het hoogteverschil tussen vlak gebied
en hethoogste puntopdebergbedraagt 9m,
zie afb. 1.
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Afb. 1- Globaal overzicht vanhetrioleringsplan vandebebouwde kom vanNeede tijdensde meetperiode.

De rioolstrangen hebben eentotale lengte
van 30 km,waarvan tweederde meteenbuisdiameter van30cm.De onderdrempelberging
bedraagt circa 6,5 mm.Hetvlakke deelvan
het gebied ismetdrie stuwputten eneen
knijpriool intwee delen verdeeld;dehoogten
van de stuwen zijn 18,00en 17,45m NAP.
Er zijn drie overstortputten met kruinhoogten
van resp. 16,60m NAP,16,90mNAPen
17,50 mNAP). Hetdiepste punt vande
riolering bevindt zich inde pompkelder
(15,12 mNAP)vande rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Het rioolgemaal bestaat uit
twee pompen metelkeencapaciteit van551/
s. Ditisintotaal 0,7 mm/uur, gerekend per
eenheid vanverhard oppervlak. Beide
pompen werken automatisch ophetpeilvan
het rioolwater. Deeerste pomp slaat aanop
een relatief laag peil enstuwt hetwater naar
de rwzi.De tweedepompdiepasopeen hoger
peil in bedrijf komt, brengt hetwater naar
een bezinkbassin enviadeze naarhet
landelijke gebied.
Metingen van regenenafvoer
Als kenmerkende grootheden voor hetbeschrijven vande afvoer zijn regenintensiteit,
debiet vanhet rioolgemaal en rioolwaterpeil
continu inde tijd geregistreerd. Dit laatste
gebeurde vanwege hetonverwachte karakter
van regens. Deregenintensiteit isopdrie
verschillende plaatsen gemeten, verspreid
over hetgebied, met zelfregistrerende
hellmannpluviografen ; trechteroppervlak
200 cm 2 ,standaardhoogte 1,20 mboven
maaiveld. Heteffluent vanderwzi stroomt
via gekalibreerde venturi-goten afnaarde
beek; voor iedere pomp eengoot. Methet
peil indiegoten ishetdebiet vanhet rioolgemaal vastgesteld. Hetwaterpeil inde
overstortputten ismeestal metzelfregistrerende peilschrijvers (HWK) gemeten.
In principe werken diemeteen vlotter.
Tijdens hetonderzoek bleek ookhet waterpeil inde pompkelder vanessentieel belang.

omdat indit laagste punt vanhetrioleringssysteem altijd water inbeweging is. In overstortputten isditalleen bijgrotere regenshet
geval (zie later).
Dicht bijelkaar gelegen meetpunten waren
aangesloten opeenautomatisch werkende
schrijver (Honeywell, 24 posities).Zowerd
van ieder meetpunt eensperdrie minuten
een waarneming geregistreerd. Synchronisatie
van de registraties isergbelangrijk, omdat
het verloop vandeverschillende grootheden
van hetproces moet worden waargenomen.
Niet gemeten ishetdebiet van overstortputten, omdat meetstuwen inhetontvangende water daar ontoelaatbare opstuwingen zouden veroorzaken. Dit heeft
voorlopig enige beperkingen voor hetteontwikkelen model totgevolg.
Naast registraties vande waterbeweging
moeten ookdeafmetingen vanhet rioleringssysteem envanhetverharde oppervlak
bekend zijn.
Meetresultatenenverkennende uitwerking
daarvan
Registraties vannatte endroge perioden zijn
afzonderlijk uitgewerkt. Deeerste zijngebruikt voor het berekenen vanhet geborgen
volume water, terwijl uitde tweede dedwa is
afgeleid.
Bewust isgekozen voor neerslaggegevensin
de herfst: drie najaarsregens, om voorlopig
niet gemeten effecten uittesluiten,zoalsverdamping enwegzijging vanwater opstraten
en daken, lekvanuit de riolering naarhet
grondwater of kwel vangrondwater inde
riolering (zievolgende paragraaf). Bovendien gaat hetomregens diegeen overstroming veroorzaken. Immers,zoals reeds
gezegd, de afvoer vanoverstortputten kon
niet worden gemeten. Vaneenvanderegens,
waar ditwelhetgeval was,isdaarom alleen
de informatie totaandeoverstorting
verwerkt.
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Berekening van hettotaal geborgen volume
Een praktisch kenmerk van rioleringen isde
maximale hoeveelheid water die erin geborgen kan worden. Algemeen wordt in de
rioleringstechniek hiervoor de onderdrempelberging gebruikt. Dit isde inhoud van het
rioleringssysteem beneden het niveau van de
laagste overstortdrempel, in de veronderstelling dat het water in de riolering altijd
vrijwel vlak staat.
Met waarnemingen van regen enafvoer ishet
grootste te bergen volume echter ook met de
waterbalans vast te stellen. Dan isproefondervindelijk na te gaan of het bakmodel
voor het beschouwde gebied inderdaad
opgaat! Het geborgen volume tijdens en
direct na een regen bestaat uit twee bijdragen.
De eerste daarvan ishet volume dat bij het
begin van de regen in het riool aanwezigis.
Deze isonder andere uit peilmetingen af te
leiden en uit de waterbalans van een periode
van tien uur voorafgaand aan het begin van
de regen. Gedurende deregenenook daarna
verandert het geborgen volume voortdurend
met het verschilvanwatineengegeven tijdsbestek isaangevoerd en wat er in dezelfde
periode isafgevoerd. De tijdschaal wordt gerekend vanaf het moment dat het begint te
regenen.
Voor de drie regens ishet geborgen volume
bepaald in tijdstappen van tien minuten.
In afb. 2 zijn deze waarden per m2 verhard
oppervlak uitgezet tegen het peil van het
rioolwater in de overstortput met de laagste
drempel. Dat peil iseen maat voor de vulling
van het rioleringssysteem.
Opmerkelijk in afb. 2zijn de lusvormige
curven. Dat komt omdat bij de aanvang van
de regen het meeste water op het verharde
oppervlak wordt geborgen, maarbijhet einde
van de regen in de riolering. In de gegeven
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situatie beïnvloeden de morfologie van de
regen en het pompregiem dit verloop.
Toevalligerwijs komt voor een van de regens
het water 'kantje boord': 16,60 m NAP.
Het isop zijn minst paradoxaal dat in de
riolering van Neede blijkbaar 11 tot 12 mm
water geborgen kanworden, terwijl de onderdrempeling niet meer dan 6,5 mm bedraagt.
Het totale geborgen volume isniet minder
dan 1,85 maal groter dan die onderdrempelberging. De bovendrempelberging bedraagt
derhalve 5,5 mm, ofwel 40% van
het totaal.
Hoe groot zal dit extra geborgen volume
blijven alsde riolering leeggepompt wordt?
Om dat vast te stellen, ister vergelijking ook
de inhoud van het rioleringssysteem berekend
als functie van de hoogte in het stelsel.
Dat gebeurde met een standaard bergingsberekening. De getrokken curve in afb. 2
geeft de relatieweer.Op 16,60 m NAP komt
de inhoud van het stelsel (6,5 mm) dus
overeen met die onderdrempelberging. Ook
als het water in de overstortput beneden de
kruin van de drempel staat, wordt circa
1,4 maal meerwater geborgen danerbijhetzelfde peil wordt berekend.
Het verschil in de uitkomst van beide berekeningswijzen isalsvolgt te verklaren.
Het geborgen volume iseen karakteristieke
grootheid van het afvoerproces, afhankelijk
van het gedrag van stromend water in het
gegeven stedelijke gebied: zie ook
Bouwknegt. De onderdrempelberging isniet
meer dan een kenmerk van de geometrie van
alle rioolstrangen. Het verdient daarom aanbeveling om rioleringssystemen niet op hun
onderdrempelberging te beoordelen, maar op
hun grootste geborgen volume. Uit nader
onderzoek blijkt het niet altijd noodzakelijk
hiervoor eerst te meten. Met een computer-

Afb. 2 - Totaal geborgen
volume water in Neede bij
drie onderzochte najaarsregens alsfunctie van het
waterpeil in de overstortput met delaagste drempel.
(
) Totale inhoud van
het rioleringssysteem als
functie van de hoogte.

programma voor het berekenen van nietpermanente stromingen isvan het geborgen
volume een schatting te maken;
zie Bouwknegt.
De afvoer opdroge dagen
Tijdens flinke regens, maar ook tot twee
dagen daarna, voert de riolering van Neede
meer water af dan wanneer het al enkele
dagen droog isgeweest. Voorde waterbalans
van het gebied iskennis van deze zogeheten
droogweer-afvoer (dwa) noodzakelijk; zie
later. De dwa istijdafhankelijk, zowel op de
korte termijn van een dag alsop de wat
langere van een jaar. Dit isaf te leiden uit
registraties van de pompduur van het rioolgemaal, waarvan de capaciteit bekend is.
's Winters wordt twee tot drie maal meer
rioolwater per etmaal verpompt dan in de
zomer. De dwacorreleert metde grondwaterstand, dieopzijn beurt beïnvloedt wordt door
de seizoengebonden hydrologische kringloop.
Het debiet waarmee grondwater de riolering
binnenstroomt kan in Neede oplopen tot
maximaal 15 l/s. Dit isongeveer 0,5 l/s
per km pijplengte.
De totale stroom bestaat dus uit een mengsel
van afval- en grondwater. Geheel in overeenstemming met de waargenomen variatie in
het debiet isde relatief geringe BOD-waarde
van het rioolwater inde winterperiode, zoals
door het Zuiveringsschap Oostelijk
Gelderland is gemeten.
Op de wat kortere termijn van een winterdag
verloopt de dwa van 10 à 15 I/s inde vroege
morgenuren, totmaximaal35 l/sindemiddag..
In de zomer bedraagt dezehoogsteafvoer tot
20 l/s, terwijl de laagstewaarde niet meetbaar
is. In het weekeinde en op feestdagen isde
dwa slechtstweederde vandieopwerkdagen.
Onmiskenbaar isdit effect aan lozing van
industrieel afvalwater toe te schrijven.
De dwa bestaat dus uit water van verschillende herkomst. Doordetotale afvoer in
de tijd te registreren, isde grootte van het
debiet van het afval- en grondwater te
achterhalen.
Opzet van een model voorhet afvoerproces
De eerste verkennende uitwerking van de
registraties geven aandatdeafvoer van regen
in stedelijk gebied een instationair procesis.
Weliswaar zijn het geborgen volume en de
dwa rechtstreeks uit waarnemingen in het
gebied af te leiden, maar voor het te verwachten peil van het rioolwater bij overstorten lukt dit niet. Een andere benadering
isdaarom noodzakelijk, waartoe allereerst de
volgende overwegingen.
Ook instedelijk gebied komtwatertot afvoer
als in leidingvakken voldoende verhang van
de waterspiegel isopgebouwd. Het debiet en
het geborgen volume zijn afhankelijk van dit
verhang, de waterhoogte en de afmetingen
van leidingvakken.
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Afstroming en bergingwordenberekend met
stromings- en continuïteitsvergelijking.
Door voor alle leidingvakken, boven- en
ondergronds in het gebied die vergelijkingen
op te lossen, kan worden berekend tot hoe
hoog het rioolwater in de overstortputten zal
stijgen. Voor het berekenen vaneen tijdreeks
van waterhoogten isdezewerkwijze echter te
omslachtig. Eigenlijk isslechts een zo eenvoudig mogelijke betrekking tussen aanvoer
(regen), afvoer (rioolgemaal) en waterpeil in
overstortputten vanbelang. Alleen alsalle,of
althans de meeste regens in principe op ongeveer dezelfde wijze inhetgebied tot afvoer
komen, zal een afvoermodel voor het gebied
te formuleren zijn. Deze veronderstelling
moet nog geverifieerd worden. Het is
duidelijk dat bijzo'n benadering kenmerkende eigenschappen van het gebied in
rekening gebracht moeten worden. Het verharde oppervlak isnodig om de regenintensiteit om te rekenen naar het debiet van
de afvoer. Water dat inde riolering geborgen
wordt, geeft aanleidingtoteenpeil.Hierbijis
de relatie tussen berging en hoogte in dat
beschouwde stelsel, of welde vorm van de
'bak' van belang,zieafb. 2(getrokken curve).
Verondersteld isdat de afvoer in het gebied
in twee fasen verloopt: die over straten en
daken naarde riolering, en het transport door
dit systeem, zie afb. 3.
Het rioleringssysteem isdaarbij vereenvoudigd tot twee bakken, diedooreen enkele
leiding met elkaar in verbinding staan.
De bakken stellen debergingin rioolstrangen
voor, en wel boven- en benedenstrooms van
de stuwputten en het knijpriool (afb. 1).
De totale inhoud van beide bakken verandert
met de hoogte volgens de getrokken curve
van afb. 2. De koppelleiding vervangt de
hydraulische weerstand en de natte doorsnede van het relevante deel van het
rioleringssysteem. Met de vergelijking van
De Chezy wordt het debiet in die leiding berekend. Het nogonbekende verband tussen
debiet en verhang van dewaterspiegel zal uit
waarnemingen tijdens regenworden afgeleid;
zie later.
Op de benedenstroomse bak ishet rioolAfb. 3 - Afvoermodel voor de reladeneerslag-afvoer in
stedelijk gebied, volgens Slijkoord & v.d. Vossen.
P — rioolgemaal.

gemaal aangesloten. Het verharde oppervlak
isgeschematiseerd tot twee trechters, een
boven iedere bak. Feitelijk bestaat het
oppervlak van straten en daken uit zeer veel
verschillende 'trechters'. Vrijwel nergens in
het gebied zal regen op eenzelfde wijze tot
afvoer komen. Toch zal overal het water in
dunne lagen afstromen. In navolging van
Kidd & Helliwell en van Muzik isdaarom
aangenomen dat in het gehele gebied deze
afvoer met de kinematische golfvergelijking
is te beschrijven. Voor het vaststellen van de
nog onbekende verhouding tussen dikte van
de laag water en de afvoer naar de bakken
zijn waarnemingen tijdens regen nodig.
Door de variabele aan- en afvoer verandert
ook het geborgen volumewater voortdurend.
Daarom isvooriedere trechter enbak ook de
continuïteitsvergelijking (waterbalans)
opgesteld.
Tenslotte isde dwa alsextra aanvoer van
water aan iedere bak toegevoerd. Deze
stroom ismet een sinusfunctie benaderd:
periode 24 uur. De amplitude ervan is
bepaald door de gemeten afvoer per etmaal
in droge perioden (900-1200m 3peretmaal).
In het geheel komen in de vergelijkingskosten van ditafvoermodel zeven onbekende
grootheden (parameters) voordie allen.
simultaan worden opgelost metde informatie
van registraties tijdens regen. Dit geschiedde
op een systematische wijze met een door
Rosenbrock ontwikkelde optimaliseringsmethode. De doelfunctie voor het optimaliseren isgebaseerd ophetverschil tussen het
gemeten waterpeil bij de rwzi en het berekende peil in de benedenstroomse bak.
De waterhoogten in de bakken aan het begin
van iedere regen zijn bepaald uit afvoerberekeningen gedurende een periode van
tien uur die daaraan voorafgaat.
Een model wordt in het algemeen als geloofwaardig geaccepteerd wanneer het rekenresultaat aan twee criteria voldoet: het
gemeten en het berekende waterpeil komen
zo goed mogelijk met elkaar overeen, en de
waarde van de parameters isrealistisch.
Vooral vanwege deze laatste voorwaarde is
het oppervlak van de trechters door
optimaliseren bepaald. Deze parameter had
immers evengoed van te voren ingevoerd
kunnen worden, omdat het oppervlak van
straten en daken opgemeten is!Niet alle
parameters zijn echter op een zo eenvoudige
wijze in de praktijk te verifiëren. Indien een
of enkele daarvan in het gebied zijn te
herkennen, ishet waarschijnlijk dat ook de
andere parameters een realistische waarde
hebben. Vooral voor het selecteren van een
model uit verschillende ontwikkelde alternatieven isdeze verificatie belangrijk. Dit zal
uit de resultaten, in het navolgende
blijken.

Recapitulatie
Het opzetten van een afvoermodel verloopt
dus in de volgende fasen:
- keuze van het probleemgebied;
- formuleren van het doel (bijvoorbeeld
overstortfrequentie);
- bepaling van de belangrijkste onderdelen
van het te beschrijven proces (boven- en
ondergrondse afvoer);
- selectie van een geschikte wiskundige
beschrijving hiervoor (stromings- en
continuïteitsvergelijkingen);
- berekening van parameters uit
karakteristieke afmetingen in het gebied en
uit het specifieke gedrag van regenwater
(optimaliseren);
- beoordeling van het model op de
genoemde criteria.
Berekening vande parameters vanhet
afvoermodel en vanhet waterpeil
Als een of meer parameters van het model
onwaarschijnlijke waarden krijgen, kan dit in
principe verschillende oorzaken hebben.
Het is mogelijk dat het waarnemingsmateriaal niet representatiefis voor het
gebied. Dit iszowanneer registraties
gebruikt zijn vaneen gebeurteniswaarbijzich
in de riolering ietsbijzonders voordeed, zoals
een niet te verwaarlozen opstuwing door een
toevallig aanwezige obstructie, of door een
incidentele grote lozing. In dat geval moeten
de parameters opnieuw, voor andere, betere
waarnemingen berekend worden. Daarom
zijn in dit onderzoek de registraties van
regens van drie afzonderlijke data tegelijk
gebruikt.
De parameters komen niet goed uit alsde
werkelijkheid op onjuiste wijze vereenvoudigd
is, of als verkeerde vergelijkingen gekozen
zijn. Uit de waarnemingen te Neede zijn
daarom, naast het afvoermodel, nog drie
alternatieve modellen ontwikkeld. Hierin
werden achtereenvolgens de afvoer bovengronds, respectievelijk ondergronds weggelaten. Slijkoord & v. d. Vossen hebben
hierover eerder gepubliceerd: H 2 0 (1981).
Voor Neede bleek het afvoermodel van
afb. 3 het beste te voldoen en het bakmodel
het minste. Vooreen van de onderzochte
regens zal dit nog eens getoond worden; zie
afb. 4 en 5.
Het verloopvan degemeten regenintensiteit,
het debiet van het rioolgemaal en het waterpeil zijn daarin met tijdstappen van tien
minuten gespecificeerd. Het verschil tussen
berekend en gemeten waterpeil bedraagt
voor het afvoermodel ten hoogste 5 cm en
voor het bakmodel 24 cm. Het afvoermodel
rekent daarbij met een verhard (trechter)oppervlak van 56 ha,enditiseen realistische
waarde! Het oppervlak van de trechter van
het bakmodel isdaarentegen geoptimaliseerd
op 38 ha, ofwel 30% te kîein.
Geheel in overeenstemming met wat in
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Afb. 4 - Gemeten neerslagintensiteit, waterpeilnabij rwzi enafvoer rioolgemaal vaneennajaarsregenteNeede, in vergelijkingmet berekend waterpeilin benedenstroomse bak van
afvoermodel I
}en dat in bakmodel f
);gemetenpeil (
).

werkelijkheid gebeurt, geeft het afvoermodel
geen overstorting voor de beschouwde regen
(afb. 5),en het bakmodel wel,ondankshet te
kleine verharde oppervlak.
De hoogte van het rioolwater inde overstortput wordt berekend door het reeds bepaalde
waterpeil in de benedenstroomse bak te vermeerderen met tien, respectievelijk zes cm,
afhankelijk of er twee dan wel een pomp van
het rioolgemaal in bedrijf is. Dit geschiedt op
grond van devolgende ervaringinde praktijk.
In het gevulde rioleringssysteem staat het
water in de overstortput hoger dan in de
pompkelder van de rwzi. Alsbeide pompen
in bedrijf zijn, ishet peilverschil ongeveer
10 cm, terwijl het circazes cm isalsslechts
een pomp bijstaat. Werkt het rioolgemaal
niet, dan staat het water vlak, maar die
situatie komt bij regen niet voor.
In het navolgende zalaan dehand van tussenresultaten voorhet berekenen vanhet waterpeil aannemelijk gemaakt worden hoe het
afvoermodel werkt. Van praktische betekenis
hierbij is hoe het debiet en het tijdelijk geborgen volume water in ieder onderdeel van
dat model zich daarbij ontwikkelen.
Berekening vanvervorming vanregen tot
afvoer met het afvoermodel
Ook als het op bebouwd gebied regent, heeft
het water enige tijd nodig om af te stromen.
Dit aspect isinhet afvoermodel wel,en inhet
bakmodel niet in rekening gebracht. Regen
op de trechters van het afvoermodel bereikt
de benedenstroomse bak langs twee wegen,
namelijk viadetrechter boven diebak (ql)en
via trechter, bovenstroomse bak en koppelleiding (q2). Het verloop van q1 en q2 isin
afb. 6 als functie van de tijd weergegeven.
Ter vergelijking zijn ook de regenintensiteit
en het debiet van het rioolgemaal daarin
uitgezet. Het maximale debietwaarmee water
van de trechters de bakken inloopt, isslechts
half zo groot alsde hoogste regenintensiteit.

Ook komt dezemaximaleafvoer opeen later
tijdstip dan de genoemde regenintensiteit.
De hier berekende effecten zijn te vergelijken
met de afvoer die door Van der Ven en door
Zondervan op straten en daken is gemeten.
Soms ook isde maximale afvoer kleiner dan
de helft van de grootste aanvoer (regen),
namelijk als niet alle regen wegstroomt
(verdamping!).
Zodra het droog wordt, gaat de afvoer nog
enige tijd door totdat ook al het tijdelijk geborgen water verdwenen is.Het verloop van
de regenintensiteit wordt dus tot een afvoer
'vervormd'. Deze transformatie is afhankelijk
van de berging van water en van de hydraulische weerstand in het beschouwde deel van
het systeem.
In afb. 6 blijkt het debiet inde koppelleiding
(q2) sterker vervormd te zijn dan de afvoer
van de trechters (q 1 ).Beide genoemde deelsystemen hebben een eigen relaxtietijd;
daarom isde totale vertraging niet in één
getal uit te drukken. Overigens verloopt het
transport van water door de riolering waar-

schijnlijk trager dan tot dusverre altijd
algemeen is aangenomen.
Het valt in afb. 6 ook op dat grote fluctuaties
in de regenintensiteit veel minder sterk of
nauwelijks zichtbaar inq1 en q2 aanwezig
zijn. Transformatie leidt kennelijk ook tot
'demping', iets dat inherent isaan systemen
die (debieten) in de tijd integreren.
In de praktijk leiden vervorming en beperkte
oppervlakkige afvoer ertoedateen rioleringssysteem minder snel, en afhankelijk van de
morfologie van de regen en het seizoen, met
minder water gevuld wordt, dan uit de intensiteit van de regen te verwachten is. Voordat
een overstorting begint,heeft het rioolgemaal
in werkelijkheid meer water verwerkt dan er
met het bakmodel berekend wordt. Dit
werkelijke proces wordt in het afvoermodel
wel benaderd, hoewel tot dusverre evenwel
voorlopig nog zonder het genoemde seizoeneffect voor de afvoercoëfficiënt (zie later).
Het is te verwachten dat daarom met een
afvoermodel een realistischerwaarde voorde

Afb. 5 - Gemeten peil (
)inde overstortput met
Afb. 6-Intensiteit vanneerslag,enafvoer vantrechter (ql),
drempelhoogte van 16,60 m NAP voor eennajaarsregente koppelleiding jq2) en het rioolgemaal per eenheid van
Neede, in vergelijking met hetpeil berekend met het
verhard oppervlak, voor een najaarsregen, (dwa niet
afvoermodel (
) , en het bakmodel (
).
geschetst).
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overstortfrequentie teberekenen zalzijndan
met een enkele-bakmodel.
Berekening vanhetgeborgen volumewater
met hetafvoenmodel
Nadat inhetvoorgaande getoond ismetwelk
debiet regenwater zich vanhetenenaarhet
andere onderdeel vanhetmodel verplaatst,
zal nu berekend worden hoeveel water
daarbij opdetrechters eninde bakken
tijdelijk geborgen wordt, zieafb. 7.
Voor debeschouwde regen loopt hetgeborgen volume wateropdetrechters optot
circa drie mm. Hoewel deze laagdikte niet
gemeten werd, isdievandezelfde ordevan
grootte alsinhetonderzoek vanVanderVen
en Zondervan. Alsgemiddelde voor hetgehele gebied isdeberekende waarde uitafb. 7
niet onwaarschijnlijk. Naderegen, bij het
ledigen vanhetmodel, blijft vooral water

13

18

23

Afb. 7- Geborgen volume pereenheid vanverhard
oppervlak in onderdelen vanhetafvoermodel. vooreen
najaarsregen te Neede.

achter indebovenstroomse bak. De verblijftijd vanhetrioolwater inderiolering isuit
deze specificatie afte leiden.
Met hetplaatsen, maar ookmetde lokatie
van stuwputten inhet rioleringssysteem is in
principe defrequentie intestellen van de
verschillende overstortputten.
Consequenties vanhetgebruik vaneen
afvoermodel indepraktijk
Een model isgeen doel opzich,maareen
hulpmiddel, datinzicht geeft inderelatie
tussen oorzaak engevolg alshetregentin
bebouwd gebied. Ditgeldt ookvoor desterk
vereenvoudigde beschrijving vande afvoer
met hetgenoemde afvoermodel. Kenmerken
van hetafvoerproces indatgebied, zoals
overstortfrequentie, geborgen volume water
en vertraging zijn ermee te berekenen.
Het afvoer geeft ookaandatde hoogte
waartoe het rioolwater zal stijgen metmeer

en met andere ingrepen tebeperken isdan
uitsluitend metdeonderdrempclbergingen
de pompcapaciteit!Diemiddelen zijn
achtereenvolgens:
—hetvertragen enhetbeperken van de
afvoer naar de riolering bijvoorbeeld metde
aard vandeverharding vanstraten.
Ook Vander VenenCoppeswijzen hierop;
—hetvertragen vandeafvoer inhet
rioleringssysteem, bijvoorbeeld doorhet
aanbrengen vanstuwen, endoor hetvergroten vandeberging bovenstrooms in het
gebied, zowel opstraten endaken isinde
riolering;
—hetvergroten vandeafvoer uitde riolering
door eengoede toevoer naar depompkelder
en eenoptimaal beheer van het rioolgemaal.
Hiermee worden maatregelen bedoeldomde
pompkegelte verkleinen: hetverhangvande
waterspiegel indeonmiddellijke omgeving
van de rwzi. Uit afb.4blijkt voorts datde
tweede pomp vanderwzi pasaansloeg toen
het rioleringssysteem bijna geheelgevuldwas
en deregen alwas opgehouden. Dereden
hiervan iszonder twijfel vanzuiveringstechnische aard. Nochtans isdaarmee niet
duidelijk inhoeverre het geregistreerde
pompregiem optimaal isvoor het beperken
van overstortingen.
Is voor eenactuele situatie eenmaaleen
afvoermodel vastgesteld, danisdoorhet
veranderen vanparameters heteffect van
technische ingrepen,opbijvoorbeeld deoverstortfrequentie, kwantitatief te voorspellen.
Het iszinvol omhetgevolgvaneventueel
geëffectueerde ingrepen inhetgebied
achteraf door meting teverifiëren. Dit kan
aanleiding geven tothetverbeteren van
parameters.Hetistenslottewellicht mogelijk
om demate vanvervuiling inhet rioleringssysteem te 'bewaken', door regen, afvoer en
peil regelmatig temeten endoor hetgemeten
peil tevergelijken methet berekende.
Een geruimd rioleringssysteem zalandersop
een regen reageren daneenmetsliben zand.
De parameters vanhetmodel zijn daardoor
waarschijnlijk tijdafhankelijk.
Een afvoermodel isdebasisvoorhet
formuleren vaneenmodel voor devuiluitworp van rioleringssystemen.
Immers, deze uitworp ishetprodukt van het
overstortdebiet endeconcentratie van de
verontreinigde stof inhet rioolwater.
Vastgesteld zalmoeten worden hoezanden
slib zich inhet rioleringssysteem verplaatsen.

De stelling isdateenbeschrijving vande
afvoer vanregen teNeede ookvoor andere
gebieden mogelijk is.Zelfs alszichineen
riolering geen stuwputten en/of andere
constructies bevinden, zaltoch vervorming
van regen totafvoer plaatsvinden.
Deze transformatie isdanweliswaar niet
dezelfde alsdieinNeede: de verhouding
tussen de inhoud vanboven- en benedenstroomse bakendehydraulische weerstand
zijn immmers anders.
Uitgestrekte stedelijke gebieden bestaan
meestal uitwijken diebemalen worden.
Voor iedere wijk iseenafvoermodel opte
stellen indegedaante vanafb.3,eventueel
uitgebreid meteenofmeer zijdelingse verbindingen. Modelbouw ishier mogelijkook
van belang voor hetautomatisch regelenvan
gemalen.
In het bovenstaande iseenindruk gegeven
van dewerkzijze voor hetreconstruerenvan
het waterpeil indebelangrijkste overstort
van een riolering. Door omstandigheden is
het vervolgonderzoek niet uitgevoerd:
berekening vanhetwaterpeil inde andere
overstortputten vanhetsysteem, berekening
van eentijdreeks vanwaterpeilen, ende
analyse daarvan (voorde overstortfrequentie).
Tot slot eenwoord vandank jegens
ing. J. Bouwknegt, ing. A. D. Kusseen
drs. G. H. v.d. Vossen voor hun waardevolle
suggesties en opmerkingen.
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• •
Besluit
Voor hetberekenen vaneen betrouwbare
tijdreeks voor hetwaterpeil in overstortputten ishetnoodzakelijk de gemiddelde
afvoercoëfficiënt voor regens vasttestellen,
per maand ofperjaargetijde. Uithet
onderzoek vanVanderVen e.a.ishiervoor
voldoende materiaal beschikbaar.
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