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Het Rijncalamiteitenmodel: berekeningen enevaluatie naaraanleiding
van Sandoz-affaire

1. Inleiding
De gifgolf afkomstig van de brand bij het
chemisch bedrijf Sandoz teBazel,inde nacht
van vrijdag 31 oktober op zaterdag
1 november, istot op heden een dieptepunt
geweest in een lange reeks van calamiteiten
die zich in het Rijnstroomgebied hebben
voorgedaan.
Vooral de laatste jaren iser een stijging te
zien van het aantal geregistreerde
calamiteiten, zie afb. 1.Dit ismede toe te
schrijven aan de verbeterde signaleringsmogelijkheden (SIVEGOM) en een beter
(internationaal) waarschuwingssysteem.
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De Sandoz-calamiteit wasde 25ste oprijvan
in totaal 30 calamiteiten in 1986.Van de
geregistreerde ongelukken in 1986was
slechts eenmaal sprake van een calamiteit op
het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied. Alle overige gevallen deden zich
bovenstrooms Lobith voor.
De gevolgen van een calamiteit kunnen
bedreigend zijn voor maatschappelijke
functies toegekend aan het oppervlaktewater
zoalsbijvoorbeeld hetecologisch functioneren
in en rond het oppervlaktewater. Het is
daarom noodzakelijk om tijdig te reageren.
Voor de Dienst Binnenwateren/RIZA
(DBW/RIZA) van Rijkswaterstaat betreft
dit onder meer de berichtgeving en de
advisering, het waar mogelijk benutten van
de waterhuishoudkundige infrastructuur en
het opzetten van meetprogramma's.
Het Berichtencentrum van de dienst vervult

hierbij een centrale en coördinerende rol.
Behalve een goed waarschuwingssysteem zijn
voorspellingen nodig omtrent looptijden,
verspreidingspatronen en concentratieniveaus. Een goed zicht op alleen de looptijd
of het verspreidingspatroon issomsal
voldoende, omdat daarmee gerichte meetcampagnes kunnen worden opgezet. Toch is
ook zicht gewenst op mogelijk te verwachten
concentratieniveaus, zeker alsde analyses
enige tijd in beslag nemen. Een tracerais
rhodamine, zoals in het geval van Sandoz, is
normaal gesproken niet aanwezig.
2. Het Rijncalamiteitenmodel
Het Rijncalamiteitenmodel istot op heden
het enige model bij DBW/RIZA dat specifiek
met het oog op calamiteiten is ontwikkeld.
Dit model voorspelt looptijden en
concentratieniveaus inhet Rijnstroomgebied,
vanaf Rheinfelden (even voor Bazel) tot
resp. Kampen, Hagestein enVuren,zieafb. 2.
Mede op grond van de ervaringen opgedaan
tijdens de Sandoz-calamiteit, wordt momenteel de uitbreiding tot en met het Noordelijk
Deltabekken en het IJsselmeergebied
onderzocht.
Het Rijncalamiteitenmodel isin 1982 ontwikkeld om te voorzien in de wens van de
laboratoria de meetcampagnes tijdens een
calamiteit efficiënter te laten verlopen.
Tot die tijd werden hele reeksen monsters
genomen omdat slechts zeer globaal bekend
was wanneer de lozingsvlek zou passeren.
Het waarschuwingssysteem wasin die tijd
ook minder.
Het Rijncalamiteitenmodel iseenvoudig van
opzet en vereist een minimum aan invoer.
Het model draait opeen PCen isbeschikbaar
op het Berichtencentrum van DBW/RIZA.
Het model voert in feite twee berekeningen
uit: eerst wordt een looptijd berekend en
vervolgens concentratieniveaus.

Afb. 1- Overzicht van hel aantalgeregistreerdecalamiteitenindeperiode I9H2-J9H6.
Bron; Berichtencentrum Dienst Binnenwateren RIZA.

2.1. Looptijdberekening
De looptijdberekening in het Rijncalamiteitenmodel isgebaseerd op een eendimensionale, stationaire propstroming.
De looptijd isdaarbij gedefinieerd alsde tijd
die nodig isom langseen stroombaan een
vastgestelde afstand te overbruggen.
Het stroomgebied isopgedeeld in trajecten
met per traject constant veronderstelde
hydrologische eigenschappen. De looptijd
over een traject isdan gelijk aandelengtevan
het traject gedeeld door de stroomsnelheid
op het traject. Door sommatie kan zo eenvoudig de totale looptijd tussen twee
willekeurige punten in het stroomgebied
worden berekend.
De stroomsnelheid op een traject wordt in
het Rijncalamiteitenmodel afgeleid uit de
afvoer op het traject, volgens:
u = a*Qb,
met a en b voor ieder traject verschillend
(u isde stroomsnelheid en Q de afvoer).
De afvoer Q op een bepaald traject isgelijk
aan de afvoer bij Rheinfelden plus de
zijdelingse toestroming, minus afgesplitste
debieten. Tot Lobith isalleen sprake van
toestroming.
Bij de opzet van het calamiteitenmodel iser
vanuit gegaan dat ten tijde vaneen calamiteit
doorgaans niet beschikt kan worden over
actuele afvoerinformatie. Daarom isuitgegaan van vaste procentuele bijdragen van
de zijrivieren aan het afvoerverschil tussen
Rheinfelden en Lobith, zie tabel I.
De afvoeren bij Lobith en Rheinfelden
moeten altijd worden opgegegeven.
TABEL I— Procentuele bijdrage zijrivieren.
Zijrivier
IIIen Kinzig
Neckar
Main
Nahe
Moe/el en Lahn
Sie«
Ruhr

Kmr'

Percentage

290
4.10
500
530
595
660
780

17.4
13,0
13,1
4.3
34.8
8,7
8,7

1
kilométrage ten opzichte \an Konstanz (Rheinleiden:
kmr 152 Lobith: kmr 863).

Als een calamiteit op een zijrivier in
Duitsland plaatsvindt, dan moet ook de
beginafvoer van die zijrivier worden
opgegeven. Op de splitsingspunten in
Nederland, isvoorde ongestuwde situatie de
afvoerverdeling vast opgelegd. Voor de
Waal, Nederrijn/Lek en de IJssel isdit resp.
6 7 % , 18% en 15% van de afvoer bij Lobith.
Voor de gestuwde situatie dient de verdeling
te worden opgegeven.
—Nauwkeurigheid en gevoeligheid
De wijze van looptijdberekening, zoals uiteengezet, biedt demogelijkheid ommeteenminimum aan informatie berekeningen uit te
voeren, doch kan ook een bron van fouten zijn.

De berekening gebaseerd op actuele
informatie omtrent afvoeren en gebruikmakend van beschikbare dwarsprofielen,
komt er goed vanaf. Deze berekening is
naderhand uitgevoerd [lit. 1].Het resultaat is
16 uur nauwkeuriger dan het vergelijkbare
resultaat berekend met het calamiteitenmodel en iszeker niet slecht, gegeven de
onnauwkeurigheid in de actuele looptijd
(de brand duurde de gehele nacht).
Momenteel wordt een en ander nog nader
bestudeerd, maar een substantieel verschil in
de actuele bijdrage vande 111ende Kinzigten
opzichte van de langjarig gemiddelde
bijdrage, isgedeeltelijk debet aan het
geconstateerde verschil. De resultaten van
tabel II pleiten er verder voorom zoveel
mogelijk gebruik te maken van actuele
informatie, en indien gebruik wordt gemaakt
van vaste relaties, deze regelmatig te toetsen
en zonodig te actualiseren.
2.2. Concentratieberekening
Uitgangspunt voor concentratieberekeningen
met het Rijncalamiteitenmodel isde ééndimensionale advectie-diffusie vergelijking
met eerste orde verdwijnterm (afbraak, vervluchtiging, ...).
Indien wordt uitgegaan van stationaire propstroming, dan luidt de vergelijking:
3i

C =

3

-u ^—Cr •

dx

COi/A

kC + D—,C (1)
3x

Hierin isC(x,t) de concentratie op tijdstip t
en plaats x; u(x) de stroomsnelheid; A(x) de
dwarsdoorsnede; Qj(x) de laterale instroming
(volume/tijd/Iengte-eenheid); kde eerste
orde verdwijncoëfficiënt en D de constant
veronderstelde dispersiecoëfficiënt.

SCHWEIZ

Afh. 2 - Het Rijnstroomgebied.

—De coëfficiënten aenbzijn medegebaseerd
op afvoerkrommen. Bekend isdat deze
laatste aan veranderingen onderhevig zijn als
gevolg van wijzigingen in de beddingligging
en daarmee gepaard gaande veranderingen
in dwarsdoorsnede en beddingvorm.
—De procentuele bijdragen vande zijrivieren
zijn gebaseerd op langjarige gemiddelde
afvoerverlopen. De actuele bijdragen ten
tijde van een calamiteit, kunnen daarvan
verschillen.
—Tot slot zij opgemerkt dat een op propstroming gebaseerde looptijd, minder
betrouwbaar isalser sprake isvan een
afvoergolf in het stroomgebied.
Het gevolg van een verkeerd ingeschatte
stroomsnelheid telt even hard door in de
berekende afgelegde weg:derelatieve fout is
even groot. Daardoor kan de absolute fout
op grote afstanden sterk toenemen. Het is
wel altijd mogelijk omopgrondvan onderweg
verkregen informatie de looptijdberekening
bij te stellen.

- Looptijdberekening Sandoz.
In tabel IIzijn resultaten tezienvan looptijdberekeningen over het traject Bazel-Lobith
(ca. 710 km). De eerste looptijdberekening
met het calamiteitenmodel bleek naderhand
een duidelijke onderschatting. Een bijgestelde berekening op grond van informatie uit
Mannheim (kmr 425) isbeduidend beter.

TABEL II - Resultaten looptijdberekening Basel-Lobith.
Calamiteitenmodel

<

7d'
8d + I8h7d + 5h'

Berichtgevingen
monografieën

7d + 21h 4

Actueel

Sd + 9h

1
2

1

4

eerste berekening op grond van voorspelde Q-Lobith
berekening opgrond van informatie Mannheim;
actuele looptijd tot Mannheim: 4d + 12h
afvoeren volgens berichtgeving 1november:
Q-Lobith: 2.450 (m 3 /s), Q-Rheinfelden: 750(nv7s)
berichtgeving, afvoerkrommen en monografieën.

Het effect van een veranderlijke dwarsdoorsnede isverwaarloosd ten opzichte van
de stroomsnelheid. Zijrivieren hebben
concentratie nul. De bijbehorende water3
balans luidt: — A u
u
3x
met Ou( x ) de laterale onttrekking.

o,-o .

In het algemeen iser geen analytische
oplossing voor vergelijking (1). Bij de opzet
van het model in 1982 isdaar wel naar
gezocht. Om toch tot een analytische
oplossing te komen iseen aantal veronderstellingen nodig. Zo isverondersteld dat
instroming alleen een verdunnend effect
heeft en niet (tijdelijk) het dispersiecoëfficiënt beïnvloedt. Dit is acceptabel
indien de relatieve verandering inde afvoer
als gevolg van instroming, klein is.
De in het calamiteitenmodel gehanteerde,
benaderde oplossing van (1),voor een
momentane lozing Mop plaats x= 0en
tijdstip t= (),is:
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C(x,t)

M1
A„ 2 VSDt
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ƒ u(Ç(s))ds} 2
cxp

4Dt

Hierin is A 0 de dwarsdoorsnede ter plaatse
van de lozing. Q 0 het debiet aldaar. Q(x) de
afvoer en L(s) voldoet aan -r-t(s) = u(t(s)).
ds
De eerste term in het rechterlid van (2) staat
voor de lozingsbijdrage; de twee volgende
termen staan voor het transport- en
dispersieproces; de vierde term voor het
verdwijnproces en de laatste term voor
verdunning. Er isverondersteld dat tot plaats
x alleen sprake isgeweest van toestroming.
Voor een vaste locatie xkan (2) alsvolgt
worden herschreven. Zij T de looptijd tot x,
dus per definitie geldt:

t

(Us)) ds

en substitueer t = T + t', dan:
C(x,t')

M
.exp
A 0 2 V * D ( T + t':

expl -kt

Qo
Q(x)

(2)

u(x) bepaalt de passageduur.
Kennis omtrent degeloosde hoeveelheid (M)
en de eigenschappen van de stof (samengenomen in k) ontbreekt vaak. De relatieve
fout in Mveroorzaakt een gelijke relatieve
fout in de berekende concentraties.
De gevoeligheid voor kismede afhankelijk
van de looptijd T.
De dispersiecoëfficiënt D isvooral bepalend
voor de omvang van de vlek, maar minder
dan M bepalend voor de concentraties in de
vlek. D isafvoerafhankelijk, maar ook stofafhankelijk (wel of niet gemengd zijn over de
dwarsdoorsnede) enmoetworden opgegeven.
Het is met het Rijncalamiteitenmodel niet
mogelijk om een gemeten concentratieprofiel
als beginvoorwaarde te nemen voor de
berekeningen. Men blijft dus afhankelijk van
informatie omtrent de lozine.

{u(x)t'} 2
exp[-k(T+ t')]
4D(T+t')

Qo

O(x)

(3)

T+t'

Hierbij is verondersteld dat J u(u(s)) ds
T
— u(x)t', dus nagenoeg constante stroomsnelheid in de buurt van xen t' « T.
Vergelijking (3) vormt de basis voor
concentratieberekeningen met het
calamiteitenmodel. Behalve momentane
lozingen kunnen met het model ook
calamiteiten met een eindige lozingsduur
worden doorgerekend, door geschikte
integratie van (3).
—Nauwkeurigheid en gevoeligheid.
De nauwkeurigheid van de concentratieberekening is,evenalsde looptijdberekening,
afhankelijk van de mate waarin aan de
modelveronderstellingen isvoldaan en van
de mate waarin de verschillende grootheden
bekend zijn.
Wat de consequentie isindien niet voldaan is
aan onder andere één-dimensionaal
transport, propstromingen dergelijke, is
moeilijk in te schatten. Zeker isdat in de
buurt van de calamiteit geen sprake isvan
1-D transport.
Op de looptijdberekening isin de vorige
paragraaf uitgebreid ingegaan. De looptijd is
bepalend voor deplaatsvande lozingsvlek en
mede bepalend voor de mate waarin de vlek
is uitgedijd (dispersie) en afgenomen (afbraak
en dergelijke). Een goede looptijdberekening
is dus belangrijk. De berekeningswijze en
daarmee samenhangende nauwkeurigheid
van de hydrologische factoren, isook al aan
de orde geweest. De berekende concentratie
is evenredig met Q 0 en omgekeerd evenredig
met A 0 en Q(x). De lokale stroomsnelheid

—Concentratieberekening Sandoz.
In het begin van de Sandoz-calamiteit zijn in
het geheel geen berekeningen uitgevoerd.
Daarvoor ontbrak iedere informatie.
Op grond van summiere informatie uit
Mannheim, islater een schatting gemaakt
van de geloosde hoeveelheid van enkele
stoffen. Daarmee zijn berekeningen uitgevoerd voor Lobith, die achteraf te hoog
bleken te zijn (factor 4).
Het isalseen gemis ervaren dat de metingen
bij Mannheim niet direct konden worden
gebruikt voor de berekeningen.
Omdat opde Nederlandse stations uitgebreid
isgemeten, isnaderhand metdeze informatie
opnieuw een schatting gemaakt van de
verschillende coëfficiënten en is onderzocht
hoe goed het model aansluit op de data.
In het onderstaande wordt hierop ingegaan.

- Schatting van coëfficiënten.
De hydrologische grootheden (snelheden,
afvoeren en dergelijke, inclusief de looptijd)
zijn, op grond van metingen hieromtrent,
bekend verondersteld. Het belangvan deze
grootheden isduidelijk ;hier ging het echter
om de geloosde hoeveelheid M,de coëfficiënt
k en de dispersiecoëfficiënt D. Inzicht in de
orde van grootte van D isbelangrijk met het
oog op toekomstige berekeningen. Dit geldt
in wat mindere mate voor k (stofspecifiek).
M is natuurlijk van geval tot geval verschillend.
Gebruikt zijn de metingen van rhodamine en
disulfoton op de stations Lobith, Kampen en
Hagestein. De looptijden zijn resp. 198, 249
en 243 uur, de lokale stroomsnelheden resp.
1,05, 0,61 en 0,62 (m/s). De verdunningsfactor (750/2.450 = 0,3) isvoordeze stations
gelijk.
Verder is uitgegaan van vergelijking (3) voor
een momentane lozing. Omdat het gemeten
concentratieprofiel van rhodamine (afb. 3)
duidelijk van een niet momentane lozing
afkomstig is, isvoor deze stof alleen gefit op
de voortlank.
Voor het schatten van de coëfficiënten ishet
kleinste-kwadratencriterium gebruikt.
Daarbij wordt het kwadratisch verschil
tussen meetwaarde en modelberekening,
gesommeerd over de data en de stations,
geminimaliseerd:

H

3 Ni
min
I 2 [Ci(tk;e)-CW;(tk)]2
(M,D,k) i=ik=i

Hierin zijn C, en CWj resp. de berekende en
gemeten concentratie en N( het aantal
metingen op meetpunt i(i= 1,3).
De resultaten zijn samengevat in tabel III.
In afb. 4 zijn modelberekening en meetwaarde grafisch uitgezet.
TABEL 111- Schattingsresultaten.
D (m2/s)

M (I)

k (l/d)

rhodamine

1,06
( 0 , % - 1,17)

0

disulfoton

3,05
0.08
590
( 2 . 2 5 - 4 . 1 2 ) (0.04-0,12) ( 9 0 - 1 0 9 0 )

Afb. 3 - Concentratieverloop rhodamine op meetstation Lobith. Overgenomen uitUt. \2\.
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Rhodamine ( u g / l )
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24
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51
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-30 -21

-12

15
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51

60

Disulfoton ( u g / l )
Afb. 4 - Berekende I

)en waargenomen lx) concentraties, a:Lobith b: Kampen c:Hagestein.De berekende waarden zijngebaseerd op decoé'fficiéntwaarden uittabel III.

Voor rhodamine isde coëfficiënt kvast op
nul gesteld. De geschatte waarde voorMisin
dit geval minder relevant omdat de uitloop
niet is meegenomen.
In de literatuur zijn voor disulfoton halfwaardetijden gerapporteerd tussen de 50en
20 dagen,watovereenkomt meteen k-waarde
van 0,013-0,034 (l/d). De geschatte
k-waarde iswat hoger uitgevallen. Samen met
de geschatte waarde voor Mbetekent dit dat
ca. 1,6 ton disulfoton Lobith is gepasseerd.
Dit komt goed overeen met eerdere
schattingen van ca. 1.5ton [lit. 2],
De geschatte dispersiecoëfficiënt ligtinbeide
gevallen in dezelfde orde van grootte maar is
ca.een factor 2à3keerzogroot alswatinde
literatuur wordt aangegeven (tot 300 m2/s)
bij een afvoer van 2.200 (m 3 /s)).Men moet
echter bedenken dat D een modelparameter
is waarin tekortkomingen van het model
worden verdisconteerd (géén momentane
lozing, 2-D effecten en dergelijke). De grote
spreiding bij disulfoton wijst ook in deze
richting.
De overeenstemming met de data is redelijk
te noemen. Het meer systematisch verschil

voor rhodamine bijHagestein, ismogelijk toe
te schrijven aan ijkingsverschillen.
Voor disulfoton isde overeenstemming wat
minder. De resultaten geven echter, althans
in dit geval, geen directe aanleiding om de
modelconseptie te verwerpen.
3. Conclusies
Het Rijncalamiteitenmodel voert twee
berekeningen uit: een looptijdberekeningen
een concentratieberekening.
De looptijdberekening isgebaseerd op
empirische verbanden tussen snelheden en
afvoeren en op procentueel gemiddelde
bijdragen van de zijrivieren. De conclusie is
dat de gehanteerde empirische relaties
regelmatig dienen te worden getoetst en
zonodig geactualiseerd. Verder is gebleken
dat het gebruik van actuele afVoerinformatie
de voorkeur geniet boven de procentueel
gemiddelde bijdragen van de zijrivieren.
De concentratieberekening isgebaseerd op
een analytische oplossing van de 1-D
advectie-diffusie vergelijking. Vooralsnog
kan niet gesteld worden dat de berekeningswijze tekort schiet. Wel is uitbreiding

gewenst met de mogelijkheid om een
concentratieprofiel als beginwaarde te
nemen voor de berekeningen. Dit omdat
vooral de lozingsinformatie (omvang en
duur) een bepalende factor isvoor de
nauwkeurigheid van de berekening.
Nader onderzoek naar de grootte van de
dispersiecoëfficiënt istevens gewenst.
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