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Verspreidingvanstoffen indeRijnendeconsequenties
voorderepresentativiteit vanmeetpunten

De meetpunten Lobithen Kleve-Bimmen
Voor de bewaking en controle van de
waterkwaliteit van het oppervlaktewater in
Nederland beschikken Rijkswaterstaat
(RWS) en de Samenwerkende Rijn- en
Maaswaterleidingbedrijven (RIWA)elk over
een meetnet. Een belangrijk meetpunt in
beide meetnetten isde RWS-meetponton bij
Lobith (afb. 1).Uit praktische overwegingen
is dit meetpunt nabij de rechter oever
gesitueerd.
Iets verder stroomafwaarts gelegen bevindt
zich op de linker oever het Duitse meetpunt

IR. A. VAN MAZIJK
TU Delft

Kleve-Bimmen vanhetLandesamt für Wasser
und Abfall, Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf. In beide gevallen issprake van
oeverbemonstering.
Uit een in 1980 en 1981door de Rijkswaterstaat en het Landesamt für Wasser und
Abfall, Nordrhein-Westfalen, uitgevoerd
onderzoek isgebleken, dat de beide genoemde meetpunten voor diverse waterkwaliteitsparameters duidelijk verschillende
meetuitkomsten gaven [1], Voorde
parameters chloride, ammonium en
cadmium werden zelfs verschillen inde orde
van grootte van 10-30% vastgesteld.
Doorgaans bleek de concentratie aan de
rechter oever (Lobith) groter dan aan de
linker oever (Kleve-Bimmen) (afb. 2).
Afb.

I - Situering meetpunten Lobith en Kleve-Bimmen.

Er kon een duidelijke relatie worden gelegd
naar de uitkomsten van het in 1980door de
RIWA uitgevoerde 'Fließende Welle'-onderzoek [2], Bij dit laatste onderzoek werd voor
een aantal stoffen een sprong inde concentratie gemeten nade uitmondingvande rivier
de Emscher in de Rijn (afb. 3).Juist voor
deze stoffen bleken bijde circa 70 km
stroomafwaarts gelegen meetpunten Lobith
en Kleve-Bimmen concentratieverschillen
tussen rechter en linker oever op te treden.
Kennelijk ishier dussprake van onvolledige
mengingvanviade Emschergeloosde stoffen
over de dwarsdoorsnede.
De meetpunten Lobith en Kleve-Bimmen
zijn als meetpunten aan de Duits-Nederlandse grensvan groot belang in het kader
van het internationale overleg over de
waterkwaliteit van de Rijn. Een zo nauwkeurig mogelijke vaststelling van de feitelijke
concentraties ter plaatse van de grensovergang isvoor dit overleg een dringende
noodzaak. Deze noodzaak rechtvaardigt de
grote inspanningen, die worden verricht om
tot steeds nauwkeuriger analysemethoden te
komen. Deze nauwkeurige analysemethoden
schieten echterhun doel voorbij, als daarnaast
een veelgrotere systematische fout blijft
bestaan tengevolge van concentratieverschillen
over de dwarsdoorsnede, veroorzaakt door
onvolledige menging.
Eén en ander isvoor de Werkgroep
Hydrologie van de RIWA aanleiding geweest
om in nauwe samenwerking met de
Technische Universiteit Delft een nader
onderzoek te doen naar (zieook [3,4]):
—oorzaken van het 'niet-representatief zijn'
van de meetpunten Lobith en Kleve-Bimmen
en
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Afb. 2 - Concentratieverloop tussen Bimmen en Lobith
op basis van een 8-talmetingen in 1980/1981 \l\
(x metingen stations Bimmen en Lobith).

— de mogelijkheden om de representativiteit
te vergroten.
Mengingsverschijnselen in rivieren
De verspreiding van een geloosde stof in een
rivier wordt in hoofdzaak bepaald door de
stroming, c.q. waterbewegingin die rivier.
Hierbij kan deverspreidingvaneen geloosde
stof in een rivier worden geschematiseerd tot
twee gelijktijdig optredende verschijnselen:
—degeloosdestofwordtmetde hoofdstroom
meegevoerd, dat wilzeggendestofwordt met
de over de dwarsdoorsnede gemiddelde enin
de tijd constante watersnelheid getransporteerd: het convectieve transport (soms ook
advectief transport genoemd);
—de geloosde stof wordt in verticale richting
en in langs- en dwarsrichting gemengd ten
gevolge van de turbulentie en de snelheidsvariaties over de dwarsdoorsnede. Daarbij
nemen concentratieverschillen in de
respectieve richtingen af. De verspreiding
ten gevolge van deze mengingsverschijnselen
gezamenlijk wordt aangeduid met menging
of dispersie/ transport.
Bij de verspreiding van een vanaf de oever
geloosde stof in derivierzijn drieminof meer
opeenvolgende fasen te onderscheiden met
betrekking tot de menging (dispersief
transport):
—een eerste fase,waarin demengingoverde
verticaal overheerst;
—een tweede fase, waarin de menging over
de dwarsdoorsnede van de rivier overheerst
en
—een derde fase, waarin de menging in
langsrichting bepalend isvoor de concentratieverdeling van de geloosde stof.
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Eén en ander isvoor zowel een continue als
een kortstondige (momentane) lozingin
afb. 4 schematisch weergegeven.
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De menging over de verticaal in de Rijn
(fase 1)verloopt alsgevolg van de grote
breedte/diepte verhouding (orde 20 à 50)
relatief vele malen sneller dan de menging
over de breedte van de rivier. Bij de verspreiding van een geloosde stof in de Rijn is
derhalve de menging over de diepte een
lokaal gebeuren nabij het lozingspunt.
Dit betekent, dat de verspreiding van een in
de Rijn geloosde stof kanworden beschreven
met een 2-dimensionaal wiskundig model,
dat het verloop van de concentratie van die
geloosde stof in breedte- en lengterichting
van de rivier geeft [5], In de derde fase isde
geloosde stof min of meer 'volledig'over de
dwarsdoorsnede gemengd. Dit betekent, dat
er in principe geen concentratieverschillen
meer over de dwarsdoorsnede aanwezig zijn,
en dus voor het verkrijgen van een representatieve meting het punt van de bemonstering
willekeurig mag zijn.
Dwarsmengingen representativiteit
Concentratieverdeling bijeen continue
lozing vanaf een oever
Uitwerking van het 2-dimensionale model
voor een continue lozingvan niet afbreekbare
stoffen vanaf een oever resulteert in de
hierna volgende uitdrukking, die de
concentratieverdeling benedenstrooms van
het lozingspunt beschrijft vooreen rivier met
een constante afvoer Q, een min of meer
constante (gemiddelde) breedte Beneen min
of meer constante (gemiddelde) waterdiepte
a [5], De hoeveelheid geloosde stof per
tijdseenheid isM.
Afb. 4 - Schematische weei
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Afb. 3 - Concentratieverloop inlangsrichting vaneen viertalparameters lussen Keulen en Nijmegen volgenshetFließende
Welle-onderzoek RIWA 1980 \2\.
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c :gemiddelde concentratie overdeverticaal
M : hoeveelheid geloosde stof per
tijdseenheid
a : gemiddelde waterdiepte
B : gemiddelde breedte
ü :gemiddelde stroomsnelheid ü= Q/(a • B)
x : de horizontale coördinaat inde
hoofdstroomrichting
y : de horizontale coördinaat inde richting
loodrecht op de hoofdstroomrichting
D v :de transversale dispersiecoëfficiënt
Is de geloosde stof afbreekbaar en isde
afbraakcoëfficiënt k, dan moet voor het
verkrijgen van de concentratieverdeling het
rechter lid van Vgl. (1) worden vermenigvuldigd met exp (—k• x/ü). Het afbraakproces
wordt hierbij gedefinieerd door dc/dt = - k c
(eerste orde afbraak).
Transversale dispersiecoëfficiënt
De transversale dispersiecoëfficiënt D v iseen
maat voor de menging in dwarsrichting en
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heeft dus betrekking op het dispersieve
transport in dwarsrichting. Voor de bepaling
van de coëfficiënt wordt de volgende semiempirische uitdrukking gehanteerd [6]:
D,, = a • a- u*

(2)

waarin:
a : evenredigheidscoëfficiënt
u*: schuifspanningssnelheid; u* = ü • Vg/C
g : zwaartekrachtversnelling
C : Chézy-coëfficiënt, die een maat isvoor
de ruwheid van de rivierbedding
De evenredigheidscoëfficiënt a isin principe
afhankelijk van de bodemruwheid en de
daarmee samenhangende turbulentie.
Daar bij toepassing van Vgl.(1) en (2) de
rivier geschematiseerd wordt tot een rechte,
prismatische bak met een constante breedte
en diepte,worden daardoor inde a-coëfficiënt
nog de volgende invloeden op de menging
verdisconteerd:
—secundaire stromingen in bochten;
—turbulentie ten gevolge van kribben en
—dwarsstroming ten gevolge van variatiesin
de bodemgeometrie.
Op grond van metingen in verschillende
rivieren wordt door Fischer [6] aanbevolen:
a = 0.6 ± 0.3

(3)

Menglengte
Gebaseerd op Vgl. (1) isin afb. 5 het verloop
van de concentratie, uitgedrukt inde relatieve
concentratie c/co met co= M/(ü • a • B), als
functie van de dimensieloosgemaakte afstand
in langsrichtingx' met x' = (x • D v )/(ü • B 2 ),
voor een aantal plaatsen in de breedterichting
(y) gepresenteerd. Volgensafb. 5kan numet
Vgl. (1) worden bepaald:

a. op welke afstand benedenstrooms van
het lozingspunt geloosde stoffen min of meer
homogeen over de dwarsdoorsnede zijn
gemengd en
b. op welke wijze tussen het lozingspunt en
het punt van 'volledige' menging, een representatief monster kan worden verkregen.
Als wordt gesteld, dat de situatie van
'volledige' menging over de dwarsdoorsnede
is bereikt, wanneer c/co = 0,95 op de
tegenover het lozingspunt gelegen oever
(y = B), dan wordt dit gevonden voor
x' ~ 0,4. De bijbehorende afstand x = Lten
opzichte van het lozingspunt (aangeduid met
"menglengte"), wordt dan
Lo.95 « 0.4

0 B2
D,

(4)

Op een afstand groter dan deze menglengte
benedenstrooms van het lozingspunt kan dus
ineen willekeurigpunt inde dwarsdoorsnede
bemonsterd worden voor het verkrijgen van
een representatief monster.
Een representatieve bemonstering op een
afstand kleiner dan de menglengte dient als
volgt plaats te vinden (zie afb. 5):
—op een afstand van ongeveer 1/10 van de
menglengte (overeenkomend met x' = 0,04)
van het lozingspunt en verder stroomafwaarts
is de relatieve concentratie c/c 0 van een
mengmonster, samengesteld uit twee
monsters, genomen op lUBuit beide oevers,
ongeveer gelijk aan 1.Dit betekent, dat dan
voor het verkrijgen van een representatief
monster op een %B uit beide oevers moet
worden gemeten (ziede streep-streep-lijn in
afb. 5);
—vanaf ongeveer lh van de menglengte
(overeenkomend met x' ~ 0,13) beneden-

Afh. 5 - Verloop relatieve concentratie efc0 op verschillendeplaatsen indwarsrichting. Continue lozing aanéén vande
oevers van een niet-afhreekbare stof.

strooms van het lozingspunt isde relatieve
concentratie c/co in het midden van de rivier
(y = V2B)ongeveergelijk aan 1. Dit betekent,
dat dan voor een representatieve monstername kan worden volstaan met alleen een
meting in het midden van de rivier.
Incidentele kortstondige lozing
Bijeen incidentele kortstondige lozingvormt
de geloosde stof alsgevolg van de mengingsverschijnselen een wolk, die steeds groter
wordt (dispersief transport) en diezich met
een snelheid gelijk aan de gemiddelde watersnelheid in stroomafwaartse richting verplaatst (convectief transport). De grootste
concentratie treedt op aan de oever, waar is
geloosd en wel in het 'zwaartepunt' van de
wolk (zie afb. 4(b)).
Er kan nu worden aangetoond, dat bovengenoemde bepaling van de menglengte ook
voor kortstondige lozingen geldt, mits
toegepast op het 'zwaartepunt' van de wolk.
Hierbij moet worden bedacht, dat dan niet
alleen ter plaatse van het 'zwaartepunt' van
de wolk de situatie van volledige menging
over de dwarsdoorsnede isbereikt, maar ook
boven- en benedenstrooms van het 'zwaartepunt" c.q. over de volledige lengte van de
wolk.
Onderzoek naarde dwarsmenginginde Rijn
en de representativiteit vande meetpunten
Lubith en Kleve-Bimmen
Om te kunnen bepalen tot op welke afstand
bovenstrooms van Lobith/(Kleve)-Bimmen
geloosde stoffen bij Lobith/Bimmen nog niet
volledig over de dwarsdoorsnede zijn gemengd, is uitgegaan van het 2-dimensionale
rekenmodel (Vgl. (1)en (2)) en de daaruit
afgeleide menglengte volgens Vgl. (4).
Voor de kwantificering van de menglengte
voor de Rijn bovenstrooms van Lobith/
Bimmen zijn voor het riviertraject Ruhrort
(Duisburgj-Lobith/Bimmen (lengte ruim
85 km, zie afb. 6) bepaald:
—de geometrie (gemiddelde waterdiepte en
breedte)
—de transversale dispersiecoëfficiënt.
Geometrie
Omdat het rekenmodel uitgaat van een
stationaire situatie - dat wilzeggen, dat de
rivierafvoer in de tijd constant is—isde
geometrie bepaald bij afvoeren tot 3.000 m3/s
te Lobith. Bij deze afvoeren treden namelijk
in de tijd doorgaans geen grote fluctuaties op.
De gemiddelde (stroomvoerende) breedte is
dan 300 men min of meer onafhankelijk van
de grootte van de afvoer, daar de afstroming
van de rivier dan nogvolledig tussen de
kribben plaatsvindt. De gemiddelde waterdiepte blijkt uit de rivierafvoer afgeleid te
kunnen worden volgens de uitdrukking
a = 0,056 • (QLobith)0-6-Deze geometrische
gegevens zijn gebaseerd op peilingen van het
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Wasser- und Schiffahrtsamt Duisburg-Rhein
en de Wasser- und Schiffahrtsdirektion West,
uitgevoerd in 1980.
Transversale dispersiecoëfficiënt
Deze coëfficiënt wordt op de evenredigheidscoëfficiënt a na bepaald door de
waterdiepte, de stroomsnelheid en de
bodemruwheid van de rivier (Vgl. (2)).
Voor de kwantificering van de bodemruwheid, uitgedrukt in de coëfficiënt van
Chézy isuitgegaan van de formule van
Strickler C = 25 ( a / k N ) 1 6 , waarbij voorde
Afb. 6 - De Rijn nissen Bad Honnef en Lobith! Bimmen.
Meetpunten van het Landesamt für Wasserund Abfall
IWKSt. — waterkwaliteitsmeetpunten met stroomkilometer
aanduiding).

Emmerich

equivalente zandruwheid volgens Nikuradse
(k N )een waarde van0,20 misaangehouden.
De Chézy-waarde ligt dan inde orde van
40à45ml/2/s.
De kwantificering van de a-coëfficiënt kan
slechts op basis van gegevens van tracermetingen in de Rijn plaatsvinden. Als tracer
is het chloride-ion gekozen. Dit heeft geleid
tot het opstellen van een chloride-balans
voor de gehele Rijn tot de Duits-Nederlandse
grens. Hierbij iseen zeer gedetailleerd
onderzoek naar chloridelozingen tussen Bad
Honnef en Lobith verricht (afb. 6), waarbij
naast de grootte van de lozing in het
bijzonder isvastgelegd aan welke oever
wordt geloosd. Uitgaande van de bij dit
onderzoek verkregen lozingsgegevens kan
met behulp van Vgln. (1)en (2) het concentratieverschil tussen Lobith en Bimmen voor
een bepaalde afvoersituatie worden berekend.
Dit berekende verschil kan vervolgens
worden vergeleken met het bij Lobith/
Bimmen gemeten concentratieverschil.
De a-coëfficiënt is nu bepaald door voor een
gegeven afvoersituatie de berekening met
verschillende a-waarden zolang te herhalen,
totdat het berekende concentratieverschil
voldoende nauwkeurig overeenstemt met het
gemeten verschil. Deze wijze van bepaling
van de grootte van de a-coëfficiënt wordt
"data-fitting' genoemd.
De gemiddelde chloride-balans van de
beschouwde afvoersituaties, waarbij door
data-fitting de evenredigheidscoëfficiënt a is
bepaald, wordt gepresenteerd inTabel I.

T A R E ! I— Chloride-balans van de Rijn, met indetailhet
gedeelte Bad Honnef (Koblenz) - Lobith Bimmen.

Neuss ::;•

Km

Lozing
(kg/s)

'Lozer'
Rijn bovenstrooms van
Koblenz
Moezel

64(1

Bat! Honnef

659"
692
703
71)3
776
780
790
793
795
799

Sieg
Chemischer Kalk Köln
Wapper
Baver Leverkusen
Duisburger Kupferhütte
Ruhr
Thvssen
mijn Walsum
Emscher
mijn via Lohberger
Entwässerungsgraben
diverse mijnen via de
Fossa Eugeniana
Deutsche Solvay Werke
Deutsche Solvay Werke
(mijn)
Lippe
diverse lozingen van
industrie en rioolwaterzuiveringsinrichtingen

806
806,425
811.24
815

Bonn •»••"
'• WKSt.

Aanwezige
vracht
(kg/s)

185
35
220
0.6

6.6
0,6

8
8
2,7
2.5
1
25
2.5
6.5
13.2
1
19

3

Totaal

WW»::.Bad Honnef ^ § |
L o b i t h Bimmen

•320

De balans isgebaseerd opeen 10-tal situaties
uit 1982, 1983en 1984,waarbij de Rijnafvoer
te Lobith kleiner was dan 3.000 mVs.
Met het opstellen van bovenstaande
chloride-balans (Tabel I) op basisvan een
zorgvuldige inventarisatie iscirca V3 van de
chloridelozingen op de Rijn gedetailleerd in
kaart gebracht. De in tabel I gepresenteerde
chloridevracht van de Moezel van 35 kg/s
stemt goed overeen met de toegestane
chloridelozingen van de soda industrie in
Lotharingen van 38kg/s.In 1984isoverigens
een totaal aan lozingen gemeten van circa
25 kg/sexclusief denatuurlijke vrachtvande
Moezel. De kalimijnen, die bovenstrooms
van Bad Honnef lozen, voeren circa 120 kg/s
toe (situatie vóór 1987), terwijl via de Main
en de Neckar nogeens circa 12resp. 13 kg/s
chloridevracht wordt toegevoerd. Bij een
natuurlijke chloridevracht van de Rijn van
30 a 40 kg/s ishiermee ook de bij Koblenz
gemeten vracht van 185 kg/s (Tabel I)in
hoofdlijnen onderbouwd.
Bij het opstellen van de chloride-balans
bleek, dat de bij Bad Honnef door het
Landesamt für Wasser und Abfall gemeten
vrachten soms sterk afweken van die bij het
verder stroomopwaarts gelegen Koblenz,
zowel in positieve als in negatieve zin, terwijl
tussen Koblenz en Bad Honnef voor zover
bekend geen chloridelozingen plaatsvinden.
In tabel II zijn van 1982, 1983en 1984
enkele meetwaarden gegeven. Waarschijnlijk
is bij Bad Honnef, waar alleen aan de rechter
oever wordt gemeten, het 'zoutere' Moezelwater nog niet volledig met het 'minder
zoute' Rijnwater gemengd. Dit benadrukt
nog eens extra, dat voor het verkrijgen van
een juist beeld van de vracht van een stof het
meten aan één oever een riskante zaak is.
De door middel van data-fitting gevonden
waarden voor de evenredigheidscoëfficiënt a
variëren van 0,5-0,8 met een gemiddelde
waarde van 0,65.De doorHolleyen Abraham
in 1970/1971 uitgevoerde tracermetingen
met rhodamine-B in de Waal en de IJssel
gaven voor de a-coëfficiënt lagere waarden:
voorde Waal 0,3-0,55 met een gemiddelde
waarde van 0,4 en voorde IJssel 0,35-0,65
met een gemiddelde waarde van 0,5 [8,9].
In tabel III iséén en ander samengevat met
vermelding van de respectieve omstandigheden. Gelet op de door Fischer gegeven
variatie in de a-coëfficiënt (zie Vgl. (3)) kan
gesteld worden, dat de voor de Rijn bovenstrooms van Lobith gevonden waarden van
dezelfde orde van grootte zijn, alsde voor de
Waal en de IJssel gevonden waarden, echter
met een tendens naareenwat hogere waarde.
Dit duidt op een grotere dwarsmenging
bovenstrooms van Lobith/Bimmen. Interessant is nog te vermelden, dat in een recht
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kanaal metdezelfde breedte/diepte-verhoudingalsde IJssel,maarzonderkribbenen
bochten a ~ 0,16 [8,9].Hieruit blijkt
duidelijk de invloed van kribben en bochten
op de dwarsmenging.
Menglengte bovenstrooms van
Lobithl Bimmen
Op basis vandevoor het riviertraject
Ruhrort-Lobith/Bimmen bepaalde geometrie
en de gevonden gemiddelde waarde voorde
a-coëfficiënt blijkt voor afvoeren te Lobith
kleiner dan3.000 m 3 /sdeminimale waarde
voor de menglengte ruim 100kmtezijn(zie
afb. 7).Dat wilzeggen.dat stoffen afkomstig
van lozingen, dieopeenafstand kleinerdan
100 kmbovenstrooms vanLobith/Bimmen
zijn gelegen, doorgaans bijdeze afvoeren bij
Lobith/Bimmen niet volledig over dedwarsdoorsnede zijn gemengd. Daar de zijrivieren
Lippe, Emscher en Ruhr opeenafstand van
resp. 50,70en85 kmbovenstroomsvan
Lobith/Bimmen inde Rijn uitmonden
(afb. 6),zullen deviadeze rivieren geloosde
stoffen bijLobith/Bimmen niet volledig zijn
gemengd. Een oeverbemonstering bij
Lobith/Bimmen isdanookvoordeviadeze
rivieren geloosde stoffen niet representatief.
Zo blijkt opgrond vanberekeningen methet
2-dimensionale model, datdeaande rechter
oever gemeten concentratie vaneenvia de
Lippe inde Rijn geloosde stof tot maximaal
100% kan afwijken vandebij Lobith/
Bimmen aanwezige gemiddelde concentratie
van diestof.Om nueengoed beeld tekrijgen
van de stoffen, diebijLobith/Bimmen niet
volledig over dedwarsdoorsnede zijn
gemengd endusproblemen geven bijde
waterkwaliteitsbepaling, isbehalve eenuitgebreide meetcampagne indeLippe,de
Emscher ende Ruhr tenzeerste aante
bevelen.

TABEL II - Chloride-vruchten bijKoblenz?» BadHonnef.
Vracht Koblenz'
Vracht
(Rijn + Moezel) BadHonnef2 Verschil
Datum meting
(kg/s)
(kg/s)
(kg/s)
01-03-82
29-03
2h-04
24-05
21-06
19-07
16-08
13-09
18-07-83
15-08
12-09
10-10
07-11
05-12
27-02-84
26-03
23-04
16-07

249
278
327.5
250
287
143
159
233
189
158
252
151
127
307
284
257
260
256

190
266
242.5
257
266
143
151
217
194
169
275
163
186
283
271
249
271
261

-59
- 12
-85
+ 7
-21
0
- 8
- 16
+ 5
+ 11
+ 23
+ 12
+ 59
-24
- 13
- 8
+ 11

vrachten gebaseerd opchloridegehalte en rivierafvoer
van het Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz
vrachten gebaseerd opchloridegehalte en rivierafvoer
van het Landesamt für Wasser undAbfall. Düsseldorf.
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Afb. 7- Menglengte {L0^5) opdeRijn bovenstrooms van
Lobithl Bimmen met a = 0,65,

Afb. <S' - Minimaal vereisteafstand {LmQ.^}
Lobith/Bimmen - lozingspunt voor representatief
mengmonster alsfunctie vandeafvoer Q^M^ la = O.bî).

Voor hetverkrijgen vaneenzo representatief
mogelijk beeld vandewaterkwaliteit bij
Lobith/Bimmen blijkt hetnoodzakelijk te
zijn hetgemiddelde vandebijLobithen
Bimmen gemeten concentraties te nemen.
In afb. 8wordt ditgevisualiseerd door aante
geven bijwelke afstand Lm„y5 tussen
Lobith/Bimmen eneen bovenstroomse
oeverlozing hetgemiddelde vandebijLobith
en Bimmen gemeten concentraties nogmaar
5% afwijkt vandeover de dwarsdoorsnede
gemiddelde concentratie vande geloosde
stof. In verband metmogelijke grote
fluctuaties in de momentaan gemeten
concentraties wordt daarbij het nemenvan
24-uursverzamelmonsters aanbevolen.
Bij een dergelijke kwaliteitsbepaling van het
Rijnwater opbasisvanaanbeide oevers
gemeten waarden worden volgenshet
genoemde 2-dimensionale model meteen
waarde voor deevenredigheidscoëfficiënt a

van 0,65(zieVgl. (2))stoffen, geloosdop
een afstand vanruim 50 kmof meer
representatief gemeten. Naarmate de Rijnafvoer groter wordt, wordt devoorde
representativiteit minimaal vereiste afstand
steeds kleiner (zieafb. 8).Eénen ander
betekent, datvoor RijnaiVoerenvan
1.000 m 3 /s en meer, stoffen, geloosd viade
Lippe, de Emscher ende Ruhr op bovenstaande wijze representatief worden gemeten.
Samenvatting en conclusies
—Ineen rivier meteengrote breedte/diepte
verhouding zoals de Rijn verspreidengeloosde stoffen zichzolangzaam overde
breedte vande rivier, dathetmeten aanéén
oever tot grote systematische fouten inde
meetuitkomsten vande waterkwaliteitsgegevens kan leiden.
- Op grond vaneen2-dimensionaal waterkwaliteitsmodel isaangetoond, datde

TABEL III - Deu —coëfficiënt boven- enbenedenstrooms van Lobith/Bimmen.
Waal
afvoer
gem. breedte
(tussen de kribben)
gem. waterdiepte
gem. snelheid
Chézy-coëfficiént
lengte meettraject
bochten
kribben
a
a (gemiddeld)
transv.disp. coefficient
gem. (D v )

(rrrVs)
(m)
(m)
(m/s)
(m' z /s)
(km)

ïooo
265
4,7
0.80
45
10
neen
ja
0.3 - 0.55
0.4

(nr/s)

0.10

IJssel
270

Rijn bovenstrooms
Lobith/Bimmen
1230-2750

70
4
1
40
4,5

300
4,0 - 6.5
1.0- 1.4
40 - 45
circa85

ja

ja

over beperkt gedet Itc

ja

0.35 - 0,65
0,5

0,54-0.81
0,65

0.16

0,2-0,4

212

dwarsmenging op de Rijn bovenstrooms van
Lobith/Bimmen zo klein is,dat eerst na circa
100 km een aan de oever geloosde stof
volledig overdedwarsdoorsnede isgemengd.
Deze afstand wordt aangeduid met 'menglengte'.
—Voor de kwantificering van deze menglengte isde grootte van de transversale
dispersiecoëfficiënt bepaald op basis van
voor deze studie zorgvuldig geïnventariseerde
lozingsgegevens van chloride tussen Bad
Honnef en Lobith. Over dit gedeelte vindt
circa V3van de chloridelozingen op de Rijn
plaats. Met de bekende chloridelozingen
bovenstrooms van Bad Honnef (kalimijnen,
soda-industrie Lotharingen, lozingen via de
Main en de Neckar en de natuurlijke vracht
van de Rijn) ishiermee tevens een totaal
beeld verkregen van de chloridelozingen op
de Rijn.
—Daar de gevonden menglengte groter is
dan de afstand tussen Lobith/Bimmen en de
respectieve uitmondingen van de zijrivieren
Lippe, Emscher en Ruhr, zijn stoffen, die via
deze zijrivieren opde Rijn worden geloosd bij
Lobith/Bimmen doorgaans nog niet volledig
over de dwarsdoorsnede van de rivier gemengd. Waterkwaliteitsmetingen hebben dit
bevestigd. Dit betekent dat in de huidige
situatie, waarbij voor de Nederlandse
waterkwaliteitsmeetnetten uitsluitend
gebruik wordt gemaakt vandeaan de rechter
oever te Lobith gemeten waterkwaliteitsgegevens, systematische fouten in de meetuitkomsten voor diverse parameters zullen
optreden.
—Voor het verkrijgen van een zo representatief mogelijk beeld vandewaterkwaliteit bij
Lobith/Bimmen ishet daarom noodzakelijk
het gemiddelde vandebijLobith en Bimmen
gemeten concentraties te nemen.
—De concentratieverschillen bij Lobith/
Bimmen hebben hoofdzakelijk betrekking
op stoffen, die via de zijrivieren Lippe,
Emscher en Ruhr in de Rijn worden geloosd.
Voor een verdere evaluatie van de vrachtbepaling bij Lobith/Bimmen isderhalve een
uitgebreide meetcampagneindeze zijrivieren
noodzakelijk.
Referenties
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in de Rijn en de consequenties voor de
representativiteit van de meetstations Lobith
en Kleve-Bimmen zijn ir. E. G. H. Vreedenburgh, voorzitter van de Werkgroep Hydrologie van de RIWA en ir. G. W. Ardon,
secretaris van voornoemde werkgroep nauw
betrokken geweest. Voor hun inbreng en
kritische begeleiding ben ik hen zeer
erkentelijk.
Literatuur
1. RIZA/Landesamt für Wasser und Ahlall. NordrheinWestfalen ( 1981). Bericht über die Untersuchung des

Rheinquerprofils an der deutsch-niederländischen Grenze
1980181. Düsseldorf, april 1981.
2. Rijncommissie Waterleidingbedrijven RIWA ( 1980).
Rapport over het onderzoek naarde kwaliteit vanhet
Rijnwater in de 'Fließende Welle' van Keulen lot Hoek van
Holland op 23 en 24 april 1980.Secretariaat RIWA.
Amsterdam, december 1980.
3. RIWA Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven, Werkgroep Hydrologie f 1986). Representativiteit van de monsternamepunten Lobith en
Kleve-Bimmen. Monografie, secretariaat RIWA.
Amsterdam, augustus 1986.
4. RIWA Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven. Werkgroep Hydrologie (1986). Representativiteit van de monsternamepunten Lobith en
Kleve-Bimmen. Samenvatting, secretariaat RIWA.
Amsterdam, september 1986.
5. Mazijk, A.van {1984).Dispersieinrivieren. TH-Delft.
Afdeling der Civiele Techniek. Vakgroep Vloeistofmechanica. Rapport nr. 16-83,januari 1984.
6. Fischer, H. B.et al. ( 1979). Mixing in Inland and
coastal Waters. Academie Press, New York.

7. Landesamt für Wasser und Abfall Nordrhein-Westfalen
(1985). Gewässergütebericht 1984. Düsseldorf. Mai 1985.
8. Holley. E. R. (1971). Transverse Mixing inrivers.
Report on analytical, laboratory and field studies for nonbuoyant Figures. Delft Hydraulics Laboratory. S 132.
Delft. December 1971.
9. Holley. E. R. and Abraham, G. ( 1973). Fieldtestson
transverse mixing in rivers.Journal of the Hydraulics
Division. Proc. of the ASCE, Vol. 99, No. HY 12,
December 1973.pp.2313-2331.
10. Vries, D. J. de (1983).Transversale menging ingrote
rivieren en de invloed daarvan op deresultatenvan
waterkwaliteitsonderzoek. TH Twente, Afdeling der
Chemische Technologie, verslagvan een doctoraal
onderzoek, augustus 1983.
11. Mazijk. A. van (1985). Richtlinien für die Untersuchung der Wasserqualität von Fließgewässernunter
Berücksichtigung von hydromechanischen Gesichtspunkten. Gas- und Wasserfach/Abwasser, 126,H. 10.

Symposium 'Nieuwe technieken inmeteropname'
'Wordt meteropnemen in de toekomst overbodig?' 'Komt er een centrale registratie van
gas-, water-, elektriciteits- en warmtemeters
in het jaar 2000?' 'Hoe zijn de ervaringen
met handterminal-lezing enwat isde praktijk
bij afstandslezing van kleinverbruikers?'
Dat waren enkele van de vragen die aan de
orde kwamen tijdens hetsymposium 'Nieuwe
technieken inmeteropname' datop8 apriljl.
werd gehouden in het Mercury Hotel te
Nieuwegein. Het symposium was georganiseerd door Ketel Consulting Agents BV te
Harderwijk en werd bijgewoond door zo'n
140 deelnemers, voor de helft afkomstig uit
de sector van de nutsbedrijven en voor de
andere helft de fabrikanten en leveranciers
van hardware en software voor meteropname
en verbruiksadministratie vertegenwoordigend.
Gekoppeld aan het symposium was een
tradeshow ingericht waar diverse systemen
konden worden bekeken en uitgeprobeerd.
Stand van zaken
Het symposium werd geopend door
ir. H. M. Vullinghs, directeur COOPRA
Rotterdam, met een algemene beschouwing
over de stand van zaken bij de meteropname
en met een afweging vande voor-en nadelen
van remote-reading-systems.
De volgende spreker, drs. Tj. Karstens,
economisch adjunct-directeur van de
W A P R O G , schetste in het kort de ontwikkeling in de meteraflezing op afstand.
Op basis van een uitgebreide proef bij de
W A P R O G analyseerde de spreker de
kostenaspecten van elektronische aflezing.
Economisch haalbaar
Hij concludeerde, dat voor de keuze van een
bepaald type watermeter-een technisch

apparaat, nodig voor de administratieve
gegevensverwerking en verantwoording vooral de administratieve eisen bepalend
zijn, waarbij rekening moet worden gehouden
met technische en/of economische factoren.
Karstens achtte gezien de kostenvergelijking
de afstandsmeter ecomomisch haalbaar,
temeer door de niet in geld uit te drukken
voordelen. De techniek isechter nog
voortdurend inontwikkeling. De enige vraag
is: wanneer wordt er een evenwichtstoestand
bereikt. Vandaar dat de technici nog wat
afwachtend zijn wat betreft detoepassing van
de nieuwe technieken, terwijl de economen
veel eerder daartoe willen overgaan, aldus
drs. Karstens.
Utopie
Onder de titel 'Meteropname op afstand een
Utopie?' hield vervolgens ir. E. F. Verhoef,
chef afd. meet- en regeltechniek van het
Gemeentelijk Energiebedrijf van Den Haag,
een vurig pleidooi voor een voortvarende
aanpak van de meteropneming op afstand.
Verhoef schetste de mogelijkheden van een
geïntegreerde aanpak en samenwerking met
bijvoorbeeld PTT-telecommunicatie.
Hij concludeerde, dat het technisch mogelijk
lijkt een systeem van meteropname op
afstand en signalering en belastingsturing te
realiseren, maar dat daarvoor nogwel de
nodige ontwikkeling van systeem en
componenten vereist is.Om te komen tot
meteropneming op afstand dienen de
energiebedrijven verzameld in VEEN,
VEGIN en VESTIN gezamenlijk tot een
standaard te komen met betrekking tot
communicatiemedium en proceduregang.
Daarna moet een termijnvisie (korte en
lange) worden opgesteld en overleg worden
gepleegd met PTT-telecommunicatie en de

