De zuurstofhuishouding in de Zaan; een dynamisch model

1. Inleiding
Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland is als beheerder van de waterkwaliteit van de Zaan geïnteresseerd in de
gevolgen van verschillende mogelijke beleidsmaatregelen voor het gehalte aan zuurstof en BZV in de rivier. De Zaan vervult
een centrale functie in de boezem van
Noord-Holland; het gemaal in Zaandam is
een belangrijk beheersinstrument waarmee
de doorspoeling kan worden geregeld.
Modelmatige berekeningen kunnen waarde-
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proefgebied. Gegevens over de historische
ontwikkeling van de Zaan, de hydrologische
situatie en de ontwikkeling van de belasting
met afvalwater geeft Fieggen [1977, 1980].
Ondanks de sanering van industriële en
huishoudelijke lozingen en de mogelijkheid
om de Zaan met 2x 12.5m 3 /s door te
spoelen (in 1966 kwam het Zaangemaal ter
beschikking) laat de waterkwaliteit nog
steeds te wensen over. De IMP-normen *
voor zuurstof en BZV5 worden nog regelmatig overschreden; zie afb. 2.
'sZomers komen van tijd tot tijd zeer lage
zuurstofconcentraties voor. Juist in droge
zomermaanden is echter doorspoeling maar
beperkt mogelijk, mede door het hoge
agrarische waterverbruik.
De beheerder streeft naar een beperking
van de afvalwaterlozingen met de best
uitvoerbare technieken, handhaving van de
zuurstofnorm (nu 5mg/ltr), en een verlaging van het doorspoeldebiet. De modelstudie dient om het inzicht in de relatieve
betekenis van bemaling en sanering voor
de waterkwaliteit te vergroten.
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volle informatie opleveren voor waterbeheerders over de relaties tussen lozingen,
stroming en menging, en waterkwaliteit.
Een beschrijving van de afbraak van
organisch materiaal met een klassiek
Streeter-Phelps model (een statisch model)
bleek niet toereikend [Fieggen, 1977] omdat
o.a. dag-nachtritmes, intermitterende bemaling en variaties in de lozingen te veel
dynamische effecten veroorzaakten.
In samenwerking met de onderzoekgroep
Technisch Milieubeheer van de T H Twente
zijn daarom berekeningen verricht met een
dynamisch model. De modelvorming en
(een deel van) het monsterwerk zijn uitgevoerd door J. W. Corver [1978] en J. A.
C. Derks [1980] als afstudeeropdrachten.
Veel analyses zijn verricht door het laboratorium van het Hoogheemraadschap.
2. Situatieschets, probleemstelling
Afb. 1geeft een schets van de rivier en het

3. Modelbeschrijving
3.1. Algemene massabalans
Uitgangspunt voor een waterkwaliteitsmodel
is een massabalans over een volume-element
van het beschouwde systeem. In zo'n balans
worden de effecten van fysische processen
(bv. menging, stroming, bezinking) en biochemische processen (oxydatieve afbraak
van stoffen (BZV), fotosynthese) op de
concentratie beschreven:
3C

9C

3C

32C

3C
+D

3x

3t
2

+D

3C
3y-

3y
?z
3-C
D
-i R

3x2

3z2

Hierin is C de concentratie, v de snelheden
in x,y,z richting, D de dispersie-coëfficiënt,
en omvat R de bronnen en putten: termen
die de effecten van reacties en processen
beschrijven. De lozingen zijn discreet, en
worden in de randvoorwaarden opgenomen.
Het model moet de zuurstofconcentratie
Z (plaats, tijd) en het BZV-gehalte L
(plaats, tijd) kunnen beschrijven.
Een belangrijke aanname is, dat de menging
over de doorsnede van de rivier ideaal is:

Afb. 1 - Overzicht van de Zaan en het proefgebied. Begin proefgebied: Zaanbrug. Einde proefgebied:
Zaangemaal. • : belangrijke lozingspunten.

(1)
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het feit dat stroomafwaarts in de Zaan geen
verschuivingen binnen de stikstof-componenten waar te nemen valt.

hH

Metingen van het Hoogheemraadschap
wezen uit dat bezinking van materiaal te
verwaarlozen was ( < = enkele %):
SED = 0.

IMP-normen (1975-1979):
.... grenswaarde (minimum)
-.-. streefwaarde (minimum)

3.3. De menging over de dwarsdoorsnede
De menging over de dwarsdoorsnede wordt
in het model ideaal verondersteld. Dit is
een nogal grove vereenvoudiging die echter
wordt doorgevoerd omdat

HH

— de modelbeschrijving anders (veel) uitgebreider wordt, het aantal parameters
neemt sterk toe,

jaargemiddelde

IMP-normen (1975-1979)
.... grenswaarde (maximum)
-.-. streefwaarde (m

Afb. 2a - Zuurstofverzadigingspercentage
Afb. 2b - Biochemisch zuurstofverbruik

(ZVP) in de Zaan (Fieggen, 1980).
na 5 dagen (BZV -•) in de Zaan (Fieggen,

de y- en z-gradiënten zijn 0. In 3.3. wordt
hierop nader ingegaan. Ook kan de restterm R voor beide balansen worden ingevuld. Voor de BZV-balans zijn van
belang:

wordt gerekend met gemeten algenconcenIraties; de bijdrage van afstervende algen
aan een BZV-toename wordt verwaarloosd
(AD = 0). Tevens is (zie tabel I) het
aandeel van de nitrificatie-processen klein
t.o.v. de afbraak van organisch materiaal
(NIT = 0). Deze veronderstelling is gebaseerd op lozingscijfers, het ontbreken van
een enting door nitrificerend effluent, en

I sedimentatie SED van materiaal,
II afbraak door bacteriën kj .L,
III toename AD ten gevolge van sterfte
van algen, e t c ,
IV lozingen LOZ, welke overigens niet in
de differentiaalvergelijking maar in de
randvoorwaarden worden opgenomen,

T A B E L I - Enkele analyse-gegevens
water, zomer 1976.
Parameter

en er volgt:
3L

3L

van Zaan-

Gemiddeld

Min.

17.7
7.7

9.0
7.3

25.5
8.1

3
4
35
294
0.1
1.5
0.1
0.01
0.7
1.3

II
65
344
0.7
3.1
0.9
0.11
1.3
2.6

Max.

2

3L

= -vx
+D
SED —
3t
3x
3x2
k i . L + AD
Het model rekent met L = BZV œ .

(2)

38
6.3
45
319
ci0.33
NH4-N
N-Kieldahl 2.2
0.04
N02-N
0.43
N03-N
0.99
0-P04
1.65
Tot-P04
BZV5
CZV

V de produktie PP door algengroei,
VI de toevoer AT vanuit de atmosfeer,
VII het verbruik S R / H door de bodem,
waarin H de (gemiddelde) waterdiepte,
VIII het verbruik ten gevolge van BZVafbraak: k1 .L, waarin k 1 de afbraaksnelheidsconstante is,
IX het verbruik door nitrificatie NIT,
en er volgt:
a2z
= -vx
+D
+ PP
3t
3x
3x2
S R / H + AT — k t . L - N I T

Temperatuur
pH
Verzad.

% o2

Voor zuurstof Z (x, t) zijn van belang:

3Z

1980).

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg (P0 4 )/1
mg (P0 4 )/1

T A B E L Ia - Kwaliteit voor drie punten langs de
Zaan. (Gemiddeld in zomer 1978)
Punt

dz

(3)

3.2. Enkele vereenvoudigingen
Hoewel de algenconcentratie in plaats en
tijd zal variëren, is in het model geen
algenbalans meegenomen, deels omdat de
verblijftijd in het systeem niet groot is
vergeleken met de tijdconstante voor de
algengroei. Voor de zuurstofproduktie

W.
Knollend. Julianab. Bernh.b.
Parameter

(punt,
afb. 1)

ZVP
BZV
N O -N

81
3
1.36

60
5
1.15

43%
7
0.94

(mg/ltr)
(mg/ltr)
(mg/ltr)

0.2
1.7
3.1
0.33
0.45
63

0.1
2.0
3.2
0.28
0.49
53

0.2
2.4
3.3
0.33
0.56
53
52

(mg/ltr)
(mg/ltr)
(mg/ltr)
(mg/ltr)
(mg/ltr)
(cm)
(^g/ltr)

2'X

NH4-N
Kjeld-N
Tot-N
Ortho-P
Tot-P
Doorzicht
Chlorophyl

— toetsing van dit uitgebreidere model
veel meer metingen vergt (beperking ten
gevolge van tijd en/of mankracht).
In het algemeen kunnen een-dimensionale
modelstudies aan rivier-systemen danig
afwijken van de werkelijkheid door een
gebrekkige dwarsmenging, het effect wordt
groter naarmate de stroom breder en het
proefgebied korter wordt. Toepassing van
een analyse zoals beschreven door Van
Straten [1979] op de Zaan levert een gemiddelde menglengte in de orde van 15 km.
Dit getal wordt kleiner door aanwezigheid
van havens, meanders, scheepvaart, etc,
maar is toch altijd nog groot t.o.v. de lengte
van het proefgebied (7 km). Wordt alleen
naar de vaargeul gekeken, dan is daarin de
menglengte in de orde van 500-1000 mtr.
3.4. Discretisatie
Omdat een analytische oplossing van de
vergelijkingen (2) en (3) niet te geven is,
moeten deze vergelijkingen worden gediscretiseerd (afgeleiden worden door differentie-quotiënten vervangen). De massabalansen worden dan betrokken op riviersegmenten waarin de concentratie homogeen
wordt verondersteld; anders gezegd: de
Zaan wordt benaderd als een serie ideale
mengers. Het transport van BZV door
stroming — vooralsnog zonder dispersie —
kan worden benaderd door:
L (x, t + At) = L (x, t) —
v. At
(L(x,t) — L ( x , — A x , t ) ) }
{

(4)

Ax

waarin t de tijd, x de afstand, Ax de
segmentlengte en At de tijdstap waarop de
berekening betrekking heeft. Deze methode
(voorwaartse discretisatie voor de afgeleide
naar de lijd, achterwaartse voor die naar
de plaats) veroorzaakt een fout, die gevonden kan worden door L(x,t + At) resp.
L(x— Ax,t) weer met een Taylor-reeks
ontwikkeling te continuiseren. Wanneer de
3e en hogere-orde termen niet meegenomen
worden, blijft:
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9L (x, t)

32L (x, t)

3L (x, t)
+ E-

(5)

3x2
3t
3x
met
(6)
E = v ( A x — v . At) /2
De term E wordt discretisatie-dispersie genoemd, en ze is groter naarmate v . At
meer van Ax afwijkt. Is het volume van
segment X-AX na At seconden exact in
segment x aangekomen, dan is E = 0. Deze
eigenschap wordt nu gebruikt bij de berekening door de segmentlengte Ax en de
tijdstap At zodanig te kiezen dat steeds
E = D: de dispersie E die door de rekenwijze veroorzaakt wordt, neemt de plaats
in van de natuurlijke dispersie D. De

32L
tweede-orde termen D .

32Z

en D

3x2
3x2
(2) en (3) hoeven dan niet meer worden
meegenomen. Er geldt dus wel steeds dat
Ax > = v.At.

4. Uitwerking van de termen uit de
balansen
4.1. Segmentindeling, stroming en dispersie
Het proefgebied, vanaf de Zaanbrug tot
aan het Zaangemaal, is in vier trajecten
onderverdeeld, waarover de breedte en de
natte doorsnee constant verondersteld
kunnen worden. Zie tabel II.
Binnen elk traject is een segmenten-indeling
gemaakt, die zoveel mogelijk aansluit bij
belangrijke lozingspunten. Binnen het geheel
neemt traject 3 (De Kuil) een aparte plaats
in. Geconstateerd werd, dat in dit diepe
Zaangedeelte een rechtsom-draaiende stroming bestaat, die de opmenging bevordert,
maar tevens een aparte beschrijving noodzakelijk maakt. De relatief lange verblijftijd
maakt dat dit deel van de Zaan een belangrijke invloed heeft op de totale systeemrespons. De menging in de Kuil en de
segmentindeling, die dit mengproces goed
kan presenteren, moest apart worden onder-

1

2

Lengte
980
Theor.
doorsnede
230
Aangen.
doorsnede
207
Aantal segmenten
7
Segment lengte
140
Segment volume 28980
Aantal
pompen
2 1
Tijdstap
15 30
Stroomsnelheid
6.6 3.3
D (fysisch) 135 67.5

2
15

*)

4

2340

2990

420

282

336
26
90
30240

245
23
130
32240

worden. Voor de beide eerste trajecten is
met behulp van de evenredigheidsrelatie
D'X/V.H een D geschat. Zie tabel II; in
afb. 3 zijn twee dispersie-metingen en
-simulaties gegeven.
4.2. Zuurstofproduktie door algen
Onder invloed van licht produceren algen
zuurstof. De produktiesnelheid wordt evenredig verondersteld met de concentratie
aan chlorofyl-a. Omdat bij wijze van vereenvoudiging geen algenbalans is opgenomen, worden de gemeten gehaltes aan
chlorofyl-a bij de Zaanbrug (x = 0) steeds
aangehouden (meegevoerd in de propstroom).
De zuurstofproduktie pp op elke diepte
volgt uit:

Vervolgens is de concentratiekromme, zoals
bij de Coentunnelbrug gemeten is, weer
gebruikt als input-signaal voor de bepaling
van de dispersie voor het laatste traject tot
aan het Zaangemaal. Het menggedrag voor
dit riviergedeelte kan redelijk worden benaderd door een propstroom-model met
axiale dispersie. De hiervoor best passende
karakteristieke dispersie-coëfficiënt werd
door een curve-fitting procedure gevonden.
Door een geschikte keuze van segmentlengte en tijdstap (zie 3.4.) kon deze
dispersie als numerieke dispersie gerealiseerd

pp = k m a x . MONOD . [CHLOR]
F (licht) — k d e 0 . [CHLOR]

(7)

waarin k max een snelheidsconstante is
{mg(0 2 ) .mg(chlor)- 1 . s " 1 } , [CHLOR]
het gehalte aan chlorofyl, MONOD de
Monod-term voor nutriëntlimitering en F
(licht) de invloed van lichtintensiteit.
k ( l M . [CHLOR] beschrijft het zuurstofver-

Afb. 3a - Dispersiebepaling voor 'De Kuil'. Weergegeven is het uitgangssignaal (tracerconcentratie) bij
de Coentunnelbrug. Ingangssignaal: tracerlozing ter hoogte van raai 38b.
: gemeten;
:
gesimuleerd met het model. Voor details wordt naar Derks (1980) verwezen.

TABEL II - Enkele fysische grootheden en
parameters. Segmentindeling.
Traject

zocht. Dit is gedaan door een tracer-lozing
ter hoogte van raai 38b (afb. 1) en meting
van het concentratie-verloop ter hoogte
van de Coentunnelbrug. Het RIZA heeft
zijn medewerking aan dit experiment gegeven. Uit de verblijftijdspreiding en -verdeling kon, samen met een volumeschatting
voor De Kuil, een schatting gevonden
worden voor de juiste segmentindeling, gekoppeld aan de tijdstap-grootte en de
grootte van de terugstroming. Het resultaat
representeert het menggedrag goed, althans
onder de omstandigheden ten tijde van de
proef.

(mtr)

Afb. 3b - Dispersiebepaling voor traject 4 (Coentunnelbrug-Zaangemaal). Weergegoeven is het uitgangssignaal (tracerconcentratie) bij het Zaangemaal.
: gemeten; .—.: gesimuleerd met de gemeten
waarden bij de Coentunnelbrug als ingangssignaal;
: gesimuleerd met de tracerlozing bij
raai 38 als ingangssignaal. (Zie ook label II).

W
250-

(mS)

(mtr)
(m3)

1 2 1
30 15 30 (m in)

4.0 2.0 6.0 3.0 (m /min)
60 30 120 60 (m2/min)

*) Traject 3 is 'De Kuil', met een eigen segmentindeling. Volume: 9.10r' m:i.
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bruik door respiratie. k dec en k max werden
uit experimenten met lichte- en donkere
flessen bepaald, evenals de vorm van de
functie F(licht). [CHLOR] wordt gemeten,
MONOD wordt = ! verondersteld (hoge
nutriëntgehaltes, zie tabel I). Voor F(licht)
bestaat een groot aantal formuleringen,
waarvan die van Smith het best aansloot
bij de fotosynthese-metingen die in de Zaan
werden uitgevoerd.
De relatie luidt:

F(z)

correcties — k, te berekenen. Wordt een
dergelijk experiment onder verschillende
omstandigheden verricht, dan zijn k s en kw
te schatten. Voor de Zaan werd gevonden
[Derks, 1980]:

4.4. Het zuurstofverbruik door de bodem
Het zuurstofverbruik door de bodem is
zowel op het laboratorium als in situ gemeten. De praktijk lijkt op de overdrachtsmeting aan het luchtwater grensvlak (4.3):
een kap wordt op de bodem geplaatst, en
de afname van zuurstofconcentratie in de
tijd wordt gemeten. Dit levert een waarde
voor SR (mol .m~ 2 .s _ 1 ). Weer uitgaande
van een goede menging in de waterlaag is
de bijdrage aan de zuurstofbalans SR/H.
De gevonden waarden zijn normaal voor
beperkt verontreinigde bodems [Bowman,
1980] — zie tabel IIF— en hebben slechts
een beperkte invloed op de zuurstofconcentratie [Lijklema, Soppe, 1975].

(m .d a g - 1 ) bij stilstand
van de Zaan
= .1 (m .d a g - 1 ) bij gebruik 1 pomp
( = 1 . 2 . lO-fim.s-1)
= .18 (m .d a g - 1 ) bij gebruik 2 pompen
( = 2 . 1 . lO-'M-n.s- 1 )
(12)

ks = 0

(i(z)/r k
(8)

/(1+(I(Z)/Ik)2)
waarin I(z) de lichtintensiteit (W/m 2 ) op
diepte z en Ik een kenmerkende lichtintensiteit voorstelt, welke ook uit de experimenten gevonden kon worden.
Deze functie moet over de diepte geïntegreerd worden, waarbij de lichtintensiteit
op diepte 0 gevonden werd door de
gemeten dagsom van de instraling sinusvormig te verdelen. De extinctie-coëfficiënt
en de reflectie van ingestraald zonnelicht
werden gemeten. Voor details zie Corver
[1978] enDerks[1980].

kw = 1.4 10- fi *wio
(m. s" 1 )
(13)
waarin wio de windsnelheid op 10 mtr
hoogte is (m .s - 1 ) . De windinvloed op de
reaeratie is hiermee groter dan de invloed
van bemaling (trage stroming).
Om enigszins de beschermende invloed van
de bebouwing aan de westoever in rekening
te brengen is een windverzwakkingsfactor
ingevoerd, die 0.75 is wanneer 210° <
windrichting noord < 310°. Dit is een
nogal grove schatting, die geënt is op
globale ervaringen met thermische modellen
[Brinkman, 1980].
T A B E L III -

4.3. Zuurstoftoevoer vanuit de atmosfeer
Het zuurstof-transport door het grensvlak
lucht-water wordt beschreven met
<T>" = k r ( Z s — Z ( t ) )
(mol. m - 2 .s" 1 )
(9)
waarin k,. de overdrachts-coëfficient
(m .s~ l ), ZB de verzadigingsconcentratie
van Oi in water onder de feitelijke omstandigheden (temperatuur, zoutgehalte) en Z(t)
de werkelijke Oa-concentratie. Voor AT uit
balans (2) geldt dan, aangenomen dat de
verticale menging goed is:
AT = * " / H
(mol. m - : ! . s- 1 )
(10)
waarin H de gemiddelde waterdiepte (m).
De grootte van de overdrachtscoëfficient
hangt bij rivieren (meestal) voornamelijk af
var. de stromingstoestand (axiaal); evenwel,
bij brede, langzaam stromende rivieren (en
bij meren) kan de invloed van de wind van
minstens zo grote betekenis zijn. Banks
[1975] geeft
k,. = k s (stroming) + kw (wind)
(11)
waarbij hij voor kB en kw een aantal
mogelijke uitdrukkingen noemt. Deze zijn
nogal situatie-afhankelijk, waarbij de dimensies van het systeem sterk doorwerken.
Voor deze studie is getracht via metingen
van k,. de invloeden van wind en stroming
af te schatten. Hiertoe is een methode
getest, en redelijk betrouwbaar gebleken,
waarbij de toe- of afname in de tijd van
de zuurstofconcentratie onder een drijvende
kap gemeten wordt. Wordt tevens de
zuurstofconcentratie in het water gemeten,
dan is — met de nodige temperatuur-

4.5. Afbraak van BZV
De afbraak van organisch materiaal levert
de koppeling tussen de BZV- en de zuurstofbalans. Gemeten wordt het biochemisch
zuurstofverbruik na 5 dagen, welke waarde
omgerekend wordt om BZV^ te krijgen.
De omrekeningsfactor is ^ 1 .4, welke
waarde op het laboratorium gevonden is.

zoals die
d in het model gebruikt zijn (globaal weergegeven).
zoals

Parameters,

Parameter:
Sediment respiratie

SR

Lozingen

LOZ

BZV-constante

ki'

Reaer. const.

K
K

Extink. const.
Smith-constante

i,.

Maximale groeisnelh. const.
Chlorophyl

k

53mg (0 2 )/m2/h (De Kuil)
37mg (0 2 )/m2/h (Rest)
Zie Derks (1980), voor dagcijfers voor verschillende segmenten
0.4 d a g - 1 = 4.63.10-« s - 1
Zie vgl. 12 en 13
2.1 m - 1 , na belangrijke lozing 4.2 m - 1
57W/mü
(De Kuil)
25.7 W/mï (Rest)
Opm.: de helft van het licht (1(0)) is beschikbaar voor de
algengroei. Zie bijv. Golterman (1975)
3.6.10-'» mg (0.2)lßg (chlor)/s (De Kuil)
8.9.10-f mg (02)//jg (chlor)/s (Rest)

ma

Zie Derks (1980): dagcijfers.
Gemiddeld 19/6-22/6 (1979) 37.2 ßg (chlor)/l
Gemiddeld 25/6-28/6 (1979) 62.2 ßg (chlor)/!

Afb. 4 - Simulatie- en meetresultaten voor meetweek 18-6-1979 - 22-6-1979.Continue bemaling
(1 pomp).
Afb. 4a - Situatie Zaanbrug (ingangssituatie voor het model).
64-

• BZV5 (gemeten)
. . . BZV5 (gesimuleerd!

•

2-

,
8-

— zuurstofkonsentratie (gemeten)
. . . zuurstofkonsentratie (gesimuleerd)

-^_

'-H

A

^^"V

Z^—•"—*-^

o™ 6 42n
24

12

maandag

18/6

24

12
19/6

24

12

24
6

12
21/6

24

12

24
23/6
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Is KO de Monod-constante, dan geldt voor
de BZV-term in(2)en (3):

•

BZVr)

6-

•

4-

8

"

••

..

•

k i . L = k i ' . [Os]/(KO + [ 0 2 ] ) . L
(14)
Voor KOwordt in literatuur vaak een
waarde in orde van0.5mg(02)/ .l ^ 1gevonden.

•

2-

-

•

Zuurs

^ - ^

2™ 6 -

~<^'\^-^—<X^-

42-

1

1 ''
24

12

24

12

24

12

24

12

24

12

24

4.6. Lozingen
Alleen dagsommen vandeindustriële vervuilingen zijn bekend bij de beheerder,
deze kunnen zonder meer gebruikt worden.
De lozingen worden onmiddellijk gemengd
geacht over het segment waarin geloosd
wordt. Eventuele variaties binnen het
etmaal konden dus niet verwerkt worden.

Afb. 4b - Situatie Julianabrug.

5. Enkele simulatieresultaten
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Afb. 4c - Situatie Coentunnelbrug.
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Zuutsto

Twee voorbeelden vansimulaties vande
menging in De Kuil (traject 3)enop
traject 4 zijn algegeven. Nadat in1977
gedurende twee weken aleen intensief
meetprogramma wasafgewerkt werd in
1979 van 18-22juni envan25-28juni
nog eens intensief gemonsterd, omde voor
de simulaties nodige gegevens te verkrijgen.
Met deze en de overige verkregen data zijn
een aantal simulaties uitgevoerd.
In deafb.4a-eisalsvoorbeeld het simulatieresultaat vandeeerste meetweek in
1979 gegeven, waarin eencontinue bemaling
plaatsvond (debiet -^1.10° m 3 /etmaal). Verschillen tussen simulaties en metingen, die
vooral met betrekking tot het BZV5-gehalte
bestaan, moeten aan variaties in lozingen
en aan de niet-volledige dwarsmenging
worden toegeschreven. Met name het zuurstof-gehalte blijkt vrij redelijk te simuleren.
Voor week 2(25-28 juni 1979), waarin
intermitterend werd bemalen, werden vergelijkbare resultaten gevonden. Hier zal
niet worden ingegaan opde bijdragen van
de verschillende termen uit de balans, hiervoor wordt naar Derks [1980] verwezen.
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6. Invloed van beleidsmaatregelen
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Afb. 4d - Situatie Bernhardbrug.

Overigens geeft de BZV5 maar een globale
indruk van debelasting aan organisch
materiaal: zehangt sterk af vanhet soort
materiaal omdat dat invloed heeft opde
snelheid vanafbraak. Ookisvan belang
hoever deafbraak al gevorderd is: eerst
zullen demakkelijkst afbreekbare komponenlen verwijderd worden, enzaldesnelheidsconstante ki' (vgl.14)indetijd veranderen. De BZV5 kantoch welineen
dergelijke balans-studie gebruikt worden,

wanneer deaard van hetvuil gemiddeld
constant is,enwanneer deverblijftijd in
het systeem nogal watkorter isdande tijd
nodig omal het vuil af te breken. Isdit
zo, danisk i ' bij benadering wel constant.
Overigens gaven laboratoriumproeven
[Fieggen, 1977] geen indicatie dateen
variabele ki' zou optreden. Uit simulaties is
gevonden ki' = 0.4dag^ 1 , wateen vrij
normale waarde is.Is de zuurstofconcentratie laag, dan wordt de afbraak £eremd.

Waar het model redelijk goed de bestaande
situatie blijkt te kunnen reconstrueren, mag
met enig vertrouwen de invloed van
mogelijke beleidsmaatregelen op de zuurstofhuishouding voorspeld worden. In
afb. 5at / m czijn gevolgen vaneen aantal
belastingen (BZV) bij verschillende debielen
uitgezet. De windsnelheid is hierin =
3.5 m/s, ende ingangsconcentratie aan
zuurstof bijdeZaanbrug = 7 mg/l.
De gemiddelde zuurstofconcentraties zullen
stijgen bijeenverdergaande sanering, en
vooral de minimum waarden worden aanzienlijk minder laag. Wordt het pompdebiet
kleiner, dan is daarvan vooral bij de
Coentunnelbrug eennegatieve invloed te
merken fbiina alle lozingen van formaat
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tijdstap in relatie tot stroomsnelheid,
dispersie-coëfficiënt en segmentlengte,
de zuurstofhuishouding vrij goed beschreven
kan worden, wanneer de aparte procestermen beschreven worden zoals in 4.2 -4.5
gedaan is.
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Afb. 4e - Situatie Zaangemaal.

terende bemaling; met name de minimum
zuurstofgehaltes zijn bij het eerste regiem
hoger.

vinden vóór deze brug plaats). Geconcludeerd mag worden, dat een verdere
sanering samen zal gaan met een stijging
van het zuurstofgehalte; vooral zal echter
bij verdere sanering het pompdebiet sterk
verlaagd kunnen worden, wanneer als eis
gesteld wordt dat het zuurstofgehalte niet
verder mag dalen. Ook is onderzocht wat
de invloed is van het bemalingsregiem.
Wordt, bij overigens gelijkblijvend debiet,
continu danwei intermitterend bemalen (de
helft van de tijd met dubbele capaciteit),
dan blijkt dat continue bemaling gunstiger
is voor het zuurstofgehalte dan intermit-

7. Uitleiding
Gebleken is, dat met het opgestelde model:
— propstroom met dispersie,
— indeling in 4 trajecten, elk met eigen
karakteristieke afmetingen,

1

\* 4-

— indeling in segmenten, keuze van juiste
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— een aparte beschrijving voor De Kuil,

Afb. 5a t\m c - Gevolgen van mogelijke beleidsmaatregelen op de gemiddelde- en minimumwaarden
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Bedacht moet wel worden dat, wanneer de
praktijksituatie sterk gaat afwijken van de
omstandigheden waaronder dit model geijkt
is, er een nieuwe ijking moet plaatsvinden
(dit geldt voor andere rivieren, maar ook
voor de Zaan na verregaande sanering).
Ondanks dergelijke beperkingen is een
dergelijke studie waardevol gebleken voor
de ondersteuning van het bestuursbeleid
van de kwaliteitsbeheerder.
Zo is door het geringe zuurstofverbruik
van de bodem het effect van baggeren op
de zuurstofhuishouding gering. Ook kon op
basis van dit onderzoek de prognose voor
het benodigde doorspoeldebiet voor de
Zaan lager worden gesteld; mede hierdoor
werd het eenvoudiger om voor het probleem van de zomerse wateraanvoer naar
Noord-Holland een oplossing te vinden.
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