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Richtlijnen
bij de uitvoering en beoordeling van 3D modellering van koelwaterlozingen

Inleiding
In oktober 2008 is door Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat RIZA het rapport ‘Richtlijnen voor
de rapportage van 3D modelsimulaties’ opgesteld. Uit ervaringen is gebleken dat er bij
vergunningverleners behoefte is aan een eenduidig stappenplan bij de uitvoering en beoordeling van
3D modellering van koelwaterlozingen bij vergunningaanvragen. Deltares heeft in opdracht van
RWS WVL gewerkt aan een dergelijk stappenplan. Dit rapport biedt de vergunningverlener/
waterbeheerder een leidraad, protocol en checklist voor overleg over en rapportage van complexe
warmtelozingen op open watersystemen.
Bij een vergunningstraject voor koelwaterlozingen wordt vaak gebruik gemaakt van numerieke
modellering, om de invloed van de koelwaterlozing op zijn omgeving te bepalen. Om voor zoveel
mogelijk duidelijkheid en consistentie te zorgen bij het uitvoeren en beoordelen van de numerieke
modellering, maakt Rijkswaterstaat gebruik van richtlijnen.
Voorliggend document omvat deze richtlijnen en een stappenplan voor de toepassing ervan. Het
bestaat uit de volgende onderdelen:










Het stappenplan met verwijzingen (links) naar gedetailleerde uitleg
Bijlage 1: Een verklarende woordenlijst met enkele belangrijke begrippen
Bijlage 2: Een voorstel voor het uit te voeren voorwerk door de initiatiefnemer en waterbeheerder
Bijlage 3: Een voorstel voor een agenda voor het startoverleg tussen initiatiefnemer en
waterbeheerder
Bijlage 4: Een voorstel voor de opzet van een Plan van Aanpak voor de uitvoering van de
modellering
Bijlage 5: De Points of No Return in een modelleringsstudie.
Bijlage 6: Een lijst met aandachtspunten bij de beoordeling van de modellering
Bijlage 7: Een stroomschema als handvat voor het proces
Bijlage 8: Een rapport met gedetailleerde technisch-inhoudelijke informatie over de
modellering

Gebruik van de richtlijnen
Bij het volgen van het stappenplan met ingevoegde links komen alle andere documenten aan bod.

Stappenplan
bij de uitvoering en beoordeling van 3D modellering van koelwaterlozingen

Het onderstaande stappenplan faciliteert het proces van de aanvraag voor een vergunning voor een
koelwaterlozing. Door onderstaande stappen te volgen blijven zowel initiatiefnemer en
waterbeheerder op de hoogte van de voortgang en bevindingen en kan het proces efficiënt worden
doorlopen.

Stap 1

Contact initiatiefnemer

Initiatiefnemer neemt contact op met waterbeheerder. Waterbeheerder geeft aan dat er een
startoverleg gepland zal worden en overhandigt deze Richtlijnen plus benodigde gegevens voor en
de eisen aan het voorwerk aan initiatiefnemer.

Stap 2

Voorwerk

Waterbeheerder voert voorwerk waterbeheerder uit, initiatiefnemer voert voorwerk initiatiefnemer
uit.

Stap 3

Startoverleg

Er vindt een Startoverleg plaats tussen initiatiefnemer en waterbeheerder, mogelijk inclusief
adviseurs van beide partijen.

Stap 4

Plan van Aanpak

Er wordt een Plan van Aanpak opgesteld om afspraken en uitgangspunten vast te leggen, in
overeenstemming met alle betrokken partijen.

Stap 5

Uitvoering en beoordeling studie

De in het Plan van Aanpak vastgelegde studie wordt uitgevoerd. Gedurende de studie vindt overleg
plaats tussen initiatiefnemer en waterbeheerder, in elk geval op enkele “points-of-no-return”. Deze
momenten worden ook gebruikt voor de inhoudelijke beoordeling van de studie.

Stap 6

Beoordeling rapportage en eindoordeel

De rapportage van de studie wordt door initiatiefnemer aan waterbeheerder opgeleverd, de
waterbeheerder beoordeelt de rapportage en legt het eindoordeel vast.

Bijlage 1: Verklarende woordenlijst
In deze bijlage worden enkele belangrijke, vaak gebruikte begrippen uitgelegd. De lijst is niet
compleet, en kan indien nodig worden aangevuld.

(Achtergrond)scenario
Een set van (omgevings)condities waarmee een modelsimulatie wordt uitgevoerd. Deze kunnen
bestaan uit een bepaalde periode/seizoen of combinatie van bijvoorbeeld meteorologische en
stromingscondities waarvoor een modelsimulatie wordt uitgevoerd. Ook kunnen bepaalde
(toekomstige) ontwikkelingen of infrastructuur (zoals andere lozingen) in verschillende
modelscenario’s worden opgenomen.
Klimaatscenario
In algemene zin is dit een mogelijk (toekomstig) scenario waarin verwachte veranderingen in het
klimaat worden geprojecteerd. In geval van warmtelozingen zijn een aantal fysische parameters het
meest relevant, zoals luchttemperatuur, watertemperatuur, rivierafvoeren, waterstanden, etc.
Klimaatscenario’s worden onder andere opgesteld door het IPCC. Voor Nederland worden ze
geografisch toegesneden en nader gespecificeerd door het KNMI1. De meest recente
klimaatscenario’s van het KNMI voor Nederland dateren van 2006 en zijn gebaseerd op hetzelfde
bronnenmateriaal als door het IPCC is gebruikt voor het 4e Assessment Report en op de toen
nieuwste inzichten van het klimaatonderzoek. Er wordt opgemerkt dat in 2016, nieuwe
klimaatscenario’s voor Nederland beschikbaar komen.
Een (toekomstig) scenario van omgevingscondities die worden gemodelleerd kan worden gebaseerd
op een klimaatscenario dat representatief is voor de levensduur van de lozing en de keuze van het
klimaatscenario dient afgestemd te worden met de waterbeheerder. Er kan hierbij ook gedacht
worden aan gebiedsafhankelijke klimaatscenario’s gekoppeld aan lokale omstandigheden en lokale
ecologie.
Maatgevende conditie
Dit is de omgevingsconditie (of set) die zorgt voor de kritische waarden van de parameters die
getoetst worden aan de toetsingscriteria, bijvoorbeeld de grootste temperatuurverhoging.
Model
Onder een ‘model’ worden verschillende zaken verstaan. De meest relevante betekenissen voor
deze richtlijnen staan hier genoemd:
-

1

Modelsoftware ook wel modelcode genoemd; de computerprogrammatuur die de
berekening uitvoert. In deze programmatuur staan gewoonlijk de fysische en wiskundige

KNMI (Van den Hurk, B., A. Klein Tank, G. Lenderink, A. van Ulden, G.J. van Oldenborgh, C. Katsman, H.
van den Brink, F. Keller, J. Bessembinder, G. Burgers, G. Komen, W. Hazeleger & S. Drijfhout), 2006. KNMI
Climate Change Scenarios 2006 for the Netherlands. KNMI Scientific Report WR 2006-01, De Bilt.

-

vergelijkingen die nodig zijn om onder andere waterbeweging en temperatuurverspreiding
te berekenen.
Modelschematisatie ook wel modelinvoer genoemd; de combinatie van de
modelinstellingen voor verschillende parameters, het rekenrooster, gebiedsgeometrie, de
bodemligging en randvoorwaarden (data) die dienen als invoer voor de modelsoftware en
waarmee de software de berekening kan uitvoeren.

Samengevat is de modelsoftware normaal gesproken een generiek instrument en maakt de
modelschematisatie de berekening (of simulatie) specifiek voor het te modelleren probleem. Dit wil
ook zeggen dat met vergelijkbare modelschematisatie data (gebiedsgeometrie, bodemgegevens,
randvoorwaarden) met verschillende modelsoftware een vergelijkbare berekening kan worden
gemaakt, mits alle relevante fysische processen (wiskundige vergelijkingen) op dezelfde manier in de
modelsoftware zijn opgenomen.
Calibratie van het model
Het aanpassen van de modelparameters en randvoorwaarden binnen fysisch acceptabele grenzen
om de modelvoorspellingen voor een bepaalde periode aan te laten sluiten bij gemeten waarden
(bijvoorbeeld waterstanden en temperaturen).
Validatie van het model
Het vergelijken van gesimuleerde resultaten van het gecalibreerde model met gemeten waarden
(bijvoorbeeld waterstanden en temperaturen) voor een andere periode dan gebruikt in de calibratie.
Warmtefluxmodel
In het kader van de modellering beschreven in deze richtlijnen wordt hiermee een onderdeel (fysisch
wiskundige vergelijkingen) van de modelsoftware bedoeld dat de warmteuitwisseling van het
wateroppervlak met de atmosfeer berekent, als integraal onderdeel van de modelsimulatie. Dit
modelonderdeel gebruikt grootheden als de water- en luchttemperatuur, luchtvochtigheid,
zoninstraling, wind etc. om de warmteuitwisseling te berekenen. Er zijn verschillende
warmtefluxmodellen beschikbaar, variërend in complexiteit.
Turbulentiemodel
Turbulente stromingsprocessen spelen een belangrijke rol in de menging van water met bijvoorbeeld
verschillende temperaturen. Vaak spelen deze processen zich echter af op kleinere ruimte- en
tijdsschalen dan die in het modelrooster kunnen worden opgelost. Daarom worden met behulp van
een separaat turbulentiemodel de effecten van turbulentie op de stroming en menging
meegenomen in de simulatie. Er zijn verschillende turbulentiemodellen beschikbaar, variërend in
complexiteit.
Rekendomein
Met het rekendomein van een model wordt het bereik (grootte) van het modelrooster bedoeld. Het
is belangrijk dat de randen van het modelrooster ver genoeg weg liggen van het gebied van interesse,
zodat de resultaten in het interessegebied niet direct worden beïnvloed door de randvoorwaarden

van het model. Verder is het ook van belang dat alle relevante fysische processen binnen het
rekendomein passen. De grootte van het rekendomein is specifiek voor elk gebied en elk vraagstuk
dat wordt gemodelleerd en de keuzes hierin dienen beschreven te worden en te worden beoordeeld
door een expert.
Near field en far field
In geval van een (koelwater) lozing spelen verschillende meng- en transportprocessen van het
geloosde effluent op verschillende tijd- en ruimteschalen. De initiële menging van een lozing speelt
op centimeter- tot meterschalen en op tijdschalen van seconden tot minuten en vraagstukken
omtrent lozingen beschouwen vaak ruimteschalen van honderden meters tot kilometers en
tijdschalen van uren tot dagen (of nog langer).
Het gebied waar de initiële mengprocessen zich afspelen wordt het ‘near field’ genoemd. In dit
gebied wordt de stromingen gedomineerd door de lozing zelf. Vaak speelt dit in de eerste tientallen
meters vanaf het loospunt. Het gebied waar het transport en de menging wordt bepaald door de
omgevingsstroming wordt het ‘far field’ genoemd. Dit is vaak tientallen meters tot kilometers vanaf
het loospunt. De overgang tussen deze gebieden wordt ook wel het ‘mid field’ genoemd.
Omdat in deze verschillende gebieden sterk verschillende fysische processen een rol spelen, worden
deze vaak met verschillende typen modelsoftware gemodelleerd. Het is echter wel nodig om de
resultaten van het near field model (of een inschatting daarvan) op een zo fysisch correct mogelijke
wijze te vertalen naar het far field model.

Bijlage 2: Voorwerk Startoverleg
Dit hoofdstuk beschrijft in grote lijnen een voorstel voor het voorwerk dat voorafgaand aan het
startoverleg uitgevoerd zou kunnen worden door de initiatiefnemer en de waterbeheerder, om het
proces te helpen.
Het voorwerk is erop gericht om – in het Startoverleg – antwoord te kunnen geven op de volgende
vragen:
1. Is 3D modellering nodig, of kan volstaan worden met een eenvoudigere aanpak?
2. Welke modelsoftware kan/moet worden gebruikt?
3. Welke scenario’s (omgevingsvoorwaarden) moeten worden gebruikt om het effect van de
lozing te toetsen?
4. Hoe ziet de aanpak van de modelleerstudie er in grote lijnen uit?

Voorwerk waterbeheerder
Het voorwerk dat de waterbeheerder uit kan voeren voor het Startoverleg bestaat uit de volgende
acties:








Inventariseren van beschikbare data projectgebied (inclusief metingen van waterstanden,
stroming en temperaturen)
Inventariseren bestaande lozingen (inclusief karakteristieken, zoals debiet en
temperatuursveranderingen van de lozingen) in het projectgebied die invloed kunnen hebben
op de voorgestelde lozing
Bepalen op welke criteria getoetst zal gaan worden (toetskader) en waar de toetslocaties liggen
(zoals locaties van de dwarsdoorsnedes (indien relevant) en locaties die als de rand van het
watersysteem gedefinieerd zijn om de achtergrondtemperatuur te bepalen, etc.)
Maken van een eerste voorstel voor de (klimaat)scenario’s die gemodelleerd dienen te worden
Inventariseren van de wensen ten aanzien van de studie die de initiatiefnemer uit zal voeren

Voorwerk initiatiefnemer
Het voorwerk dat de initiatiefnemer uit kan voeren voor het Startoverleg bestaat uit de volgende
acties:





2

Verzamelen van de ontwerpdata van de voorgestelde lozing, inclusief locatie, diepte van de
lozing, debiet van de lozing, temperatuursverandering en saliniteitsverandering van de lozing,
mogelijk andere stoffen die tevens geloosd worden
Inventariseren van beschikbare data projectgebied2 (inclusief metingen van waterstanden,
stroming en temperaturen)
Maken van een eerste voorstel van de beoogde aanpak van de studie met mogelijk een voorstel
voor de modelopzet

Hier wordt feitelijk de data binnen het (voorgestelde) rekendomein bedoeld, die ter calibratie/validatie van
de modellen kan worden gebruikt.

Bijlage 3: Agenda Startoverleg
Dit hoofdstuk beschrijft een voorstel voor een agenda voor het startoverleg. Bij het startoverleg zijn
initiatiefnemer en waterbeheerder aanwezig met hun adviseurs.
1.
2.
3.

Introductie van de verschillende partijen en hun rol
Presentatie van de voorgestelde lozing door de initiatiefnemer
Presentatie van het toetskader (de criteria waaraan voldaan moet worden en mogelijke
precedenten) door de waterbeheerder
4. Verzoeken van de waterbeheerder ten aanzien van de studie en de zaken die de
waterbeheerder aangetoond wil zien
5. Overzicht van bestaande activiteiten in het gebied die moeten worden meegenomen in de
studie en beoordeling van de voorgestelde lozing tegen de criteria, in eerste instantie door
de waterbeheerder
6. Eerste voorstel modelopzet en aanpak door de initiatiefnemer (of diens adviseurs)
7. Overleg over welke achtergrond- of klimaatscenario’s dienen te worden beschouwd in de
studie. Een afspraak hierover kan ook inhouden dat de initiatiefnemer (of diens adviseur)
zelf de scenario’s voorstelt om te komen tot een meest conservatieve (maar realistische)
set scenario’s voor het lozingsgebied
8. Overleg over beschikbare data en mogelijke aanlevering daarvan
9. Afspraken ten aanzien van het Plan van Aanpak, dat wordt opgesteld door de
initiatiefnemer (afspraak over wanneer de conceptversie beschikbaar is en wanneer de
waterbeheerder de opmerkingen en het uiteindelijke akkoord kan geven)
10. Afspraken voor planning en vervolg-overleggen rondom de points-of-no-return in de studie
11. Definitie van overige actiepunten naar aanleiding van het startoverleg

Bijlage 4: Plan van Aanpak
Het Plan van Aanpak geeft een volledige beschrijving van de afspraken tussen de initiatiefnemer en
waterbeheerder ten aanzien van de eisen voor de (model)studie. Het moet geschikt zijn (dat wil
zeggen volledig en autonoom genoeg) voor een review door derden.
Het doel van het vastleggen van proces en inhoud in een Plan van Aanpak, is om de verwachtingen
van de betrokken partijen op elkaar af te stemmen. Vroegtijdig overleg over deze zaken
(voorafgaand aan de uitvoering van de studie) kan ervoor zorgen dat de waterbeheerder een
heldere, uitvoerbare vraag voorlegt aan de initiatiefnemer, en dat de studie van de initiatiefnemer
de vraag van de waterbeheerder goed beantwoordt.
Dit hoofdstuk beschrijft een voorstel voor de elementen die een Plan van Aanpak zou kunnen
bevatten.
1. Doel en aanpak van de (model)studie en beschrijving van de voorgestelde lozing voor de
vergunningsaanvraag
2. Onderbouwing van keuze voor type modellering (3D modellering of eenvoudiger)
3. Uitgangspunten modelopzet, inclusief:
- voorgestelde modelsoftware
- kenmerken rekenrooster
- databronnen voor en implementatie van modelbodem
- implementatie en schematisatie van de lozing(en) (near field en far field)
- implementatie en schematisatie van andere processen die invloed kunnen hebben op de
lozing en criteria, zoals sluizen of constructies, maar ook natuurlijke processen zoals
zoutgradiënten en processen die invloed hebben op de temperatuur (zoninstraling,
verdamping, etc.)
4. Bronnen randvoorwaarden (bijvoorbeeld getijrandvoorwaarden, rivierafvoeren,
meteorologische randvoorwaarden)
5. Mee te nemen bestaande lozingen of andere activiteiten die een invloed kunnen hebben op de
lozing en criteria
6. Te simuleren achtergrondscenario’s (zoals klimaatscenario’s) waarin de lozing getoetst wordt
7. Eisen ten aanzien van calibratie en validatie van de modellen, in zo concreet (gekwantificeerd)
mogelijke termen.
8. Te simuleren ontwerpen/configuraties van de voorgestelde lozing (locatie, hoeveelheid,
karakteristieken)
9. Eenduidig en volledige beschrijving van de criteria waar tegen getoetst wordt.
10. Wijze van presentatie van de (model)resultaten, zoals de locaties waar uitvoer gepresenteerd
moet worden, type presentatie ten behoeve van het toetsen van de criteria, etc.

Bijlage 5: Points of no Return
In het proces van numerieke 3D modellering van een koelwaterlozing

Gedurende de voorbereiding en uitvoering van een modelleerstudie worden er op enkele
momenten keuzes gemaakt die een grote invloed hebben op de rest van het proces. Het naderhand
wijzigen van deze keuzes heeft vaak tot gevolg dat er veel werk over zal moeten worden gedaan.
Deze momenten worden hier “points-of-no-return” genoemd. Het verdient aanbeveling om bij deze
points-of-no-return een expert te betrekken.
Bij een studie waarin numerieke modellering van een koelwaterlozing wordt uitgevoerd, kunnen de
volgende points-of-no-return worden onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Keuze van de modelsoftware en type modellering
De keuze van de te gebruiken scenario’s (omgevingsvoorwaarden) en randvoorwaarden
De schematisatie van de werkelijkheid in een model
Aanpak en eisen van de calibratie en validatie van het numerieke model
Acceptatie van het gecalibreerde en gevalideerde model
Acceptatie van de resultaten van de productieberekeningen
Acceptatie van de eindrapportage

Het wordt aanbevolen om op deze momenten de betrokken partijen op de hoogte te brengen van,
of indien nodig/mogelijk zelfs te betrekken bij de te maken keuzes. Op deze wijze vindt gedurende
de uitvoering van de studie de inhoudelijke controle plaats. Dit voorkomt mogelijke verrassingen bij
het beoordelen van de eindrapportage.
De volgende bijlage, met daarin de richtlijnen voor het beoordelen van de numerieke
modelleerstudie, geeft handvatten voor het beoordelen van de studie op de bovenstaande zeven
momenten.

Bijlage 6: Beoordeling
Richtlijnen bij de beoordeling van numerieke modellering van koelwaterlozingen

In deze bijlage wordt per point-of-no-return de te beoordelen informatie beschreven.
In de laatste kolom van elke tabel wordt aangegeven waar in het detailrapport, Richtlijnen voor de
rapportage van 3D modelsimulaties, Deltares (2008), een gedetailleerde omschrijving is opgenomen,
indien van toepassing.
Het advies is dat van alle punten een omschrijving wordt opgenomen in de eindrapportage van de
modelleerstudie.
1.

Keuze van type modellering en modelsoftware
vastleggen tijdens startoverleg
Voor de start van de modelleerstudie, moet een keuze gemaakt worden voor het type
modellering en de te gebruiken modelsoftware. In het detailrapport (Deltares, 2008) wordt op
deze aspecten ingegaan in de volgende hoofdstukken:
 Type modellering: Hoofdstuk 5
 Keuze modelsoftware: Paragraaf 6.2
Om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken, is informatie nodig over onder andere de
lozing en de omgevingscondities en de fysische processen die daar spelen. De benodigde
informatie wordt samengevat in onderstaande tabel.
Nr.

Te beoordelen informatie

Detailrapport

1

hydraulische aspecten locatie en inrichting onttrekking en
warmtelozing

Par. 6.3

2

operationele condities en variaties warmtelozing

Par. 6.3

3

actuele bathymetrie

Par. 6.4

4

meetgegevens en –punten debiet, watertemperatuur, saliniteit, getij
e.d.

Par. 6.3

5

verre-veld gegevens debiet, watertemperatuur, saliniteit, getij e.d.

Par. 6.3

6

klimaatprojecties/scenario’s en bewerking

Par. 6.3.3

7

kwalificatie computercode voor simulaties

Par. 6.2

2.

De keuze van de te gebruiken scenario’s (omgevingsvoorwaarden)
vastleggen in Plan van Aanpak
In het Plan van Aanpak dienen de te gebruiken scenario’s, ofwel omgevingsvoorwaarden, te
worden vastgelegd. Daarnaast verdient het aanbeveling om in dit stadium aandacht te
besteden aan de definitie van het rekendomein (afmetingen en locatie van het rekenrooster) en
de toe te passen far field condities (randvoorwaarden). Hieronder volgt een samenvatting van
deze punten.
Nr.

3.

Te beoordelen informatie

Detailrapport

8

klimaatprojecties/scenario’s en bewerking

Par. 6.3.3

9

definitie simulatiecondities: meteorologie en stroming

Par. 6.3.1 en
6.3.2

10

definitie 3D rekendomein, verre-veld condities en simulatieperiode(n)

Par. 6.8, 6.9 en
6.10

11

definitie koppeling met andere computermodellen of aansturing met
verre-veld meetgegevens

Par. 6.3.4 en 6.9

De schematisatie van de werkelijkheid in een model
gedurende modelleerstudie
Onder schematisatie wordt verstaan: de combinatie van de modelinstellingen voor
verschillende parameters, het rekenrooster, gebiedsgeometrie, de bodemligging en
randvoorwaarden (data) die dienen als invoer voor de modelsoftware. Hiervoor worden de
bathymetrie, de landgrenzen, bestaande operaties en de fysische processen naar het
rekenrooster en het model vertaald. Bij de beoordeling van de modelschematisatie kunnen
gevoeligheidsberekeningen waardevolle informatie geven. In onderstaande tabel worden de
verschillende aspecten samengevat.
Nr.

Te beoordelen informatie

Detailrapport

12

vertaling bathymetrie en landgrenzen op rekenrooster

Par. 6.9.3

13

definitie koppelen warmtelozing aan onttrekking

Par. 6.5.3

14

definitie warmtefluxmodel en parameters; wind drag

Par. 6.11

15

definitie turbulentiemodel en parameters; bodemwrijving

Par. 6.11

16

definitie introductie warmtelozing in rekendomein

Par. 6.5, 6.6 en
6.9.2

17

4.

5.

6.

gevoeligheidsonderzoek: variatie roostergrootte en tijdstap en
introductie warmtelozing in simulatie (altijd nodig)

Par. 6.9.3

Aanpak en eisen van de calibratie en validatie van het numerieke model
gedurende modelleerstudie
Voordat begonnen wordt met de calibratie en validatie van het numerieke model, verdient het
aanbeveling om overeenstemming te bereiken over de aanpak ervan. Tevens is het nuttig in
deze fase de eisen/afspraken met betrekking tot de calibratie-/validatieresultaten vast te leggen.
Nr.

Te beoordelen informatie

Detailrapport

18

Omschrijving aanpak calibratie/validatie

Par. 6.12

Acceptatie van het gecalibreerde en gevalideerde model
gedurende modelleerstudie
Bij het beoordelen van de calibratie en validatie is onderstaande informatie van belang in
combinatie met de afgesproken eisen. Acceptatie van het gecalibreerde en gevalideerde model
betekent in principe het akkoord voor de start van de productieberekeningen (definitieve
berekeningen).
Nr.

Te beoordelen informatie

Detailrapport

19

vergelijking (in tabellen en/of grafieken) van berekende resultaten
met gemeten waardes van debiet, watertemperatuur, saliniteit, getij
e.d.

Par. 6.12

Acceptatie van de resultaten van de productieberekeningen
gedurende modelleerstudie
Acceptatie van de productieberekeningen betekent in feite de acceptatie van de
modelleerstudie, op de vastlegging in het eindrapport na. De volgende informatie is hiervoor
relevant en dient goed te worden bekeken. Ook een terugkoppeling van de modelresultaten
naar de gestelde doelen van de modelleringsstudie en vergelijking met de gestelde
toetsingscriteria vormt hier een onderdeel van.
Nr.

Te beoordelen informatie

Detailrapport

20

(animatie) berekende watertemperatuur rond warmtelozing langs
horizontale rekenlagen

Par. 6.12

21

(animatie) watertemperatuur langs horizontale rekenlagen over
gehele rekendomein

Par. 6.12

22

Tijdseries en histogrammen van gesimuleerde watertemperatuur in
referentiepunten (stations)

Par. 6.12

23

integrale warmtebalans en toelichting

Par. 6.13

24

correlaties tussen invoergrootheden (bv. afvoer) en
watertemperatuur t.b.v. schatten extrema

Par. 6.14

25

terugkoppeling modelresultaten naar de gestelde doelen van de
modelleringsstudie en vergelijking met de gestelde toetsingscriteria

Par. 6.17

7. Acceptatie van de rapportage
na modelleerstudie
Bij de beoordeling van de volledigheid van de eindrapportage kan gecontroleerd worden of alle
aspecten uit voorgaande tabellen uit deze bijlage worden behandeld. Daarnaast wordt
geadviseerd te controleren of de volgende aspecten in de rapportage zijn opgenomen:
Nr.

Te beoordelen informatie

Detailrapport

26

literatuurreferenties van computercode, turbulentiemodel,
warmtefluxmodel, testcases

-

27

archivering rapport, computercode, invoerbestanden

-

28

Terugkoppeling modelresultaten naar de gestelde doelen van de
modelleringsstudie en vergelijking met de gestelde toetsingscriteria

Par. 6.17

29

samenvatting rapport voor publieke presentatie

Par. 6.15 en
6.16

De uiteindelijke beoordeling (en acceptatie) van de volledige modelleerstudie kan vervolgens
worden vastgelegd in een separaat document of in de vergunning.

Bijlage 7: Stroomschema
handvat bij het proces
start proces
benodigde gegevens

Het stroomschema geeft een visuele weergave van het
proces van de uitvoering en beoordeling de modellering. In
het stroomschema zijn bij de keuzemomenten ook de
points-of-no-return opgenomen, met hun nummer uit de
lijst in Bijlage 5.

uitvoering
vastlegging
input uit vorige stap

Bij elk point-of-no-return kan het zinvol zijn een
expert/adviseur in te schakelen.

keuzemoment
1

point of no return

eerste contact
initiatiefnemer &
waterbeheerder

gegevens
en eisen
voorwerk

deze
richtlijnen

Stap 1
Stap 2
uitvoeren voorwerk door
waterbeheerder en
initiatiefnemer

rapportage voorwerk
door initiatiefnemer

rapportage voorwerk
door waterbeheerder

rapportages voorwerk

startoverleg
betrokken
partijen

1
3D
modellering
?

Stap 3

nee

ja

Stap 4
- afstemmen PvA
- uitvoeren studie
Stap 4 en 5

opstellen PvA voor
3D modellering

rapportage studie na
goedkeuring
Stap 6

geen onderwerp van deze richtlijnen
nee

PvA
akkoord?
ja
PvA vastleggen

2

PvA
benodigde
gegevens
studie

Uitvoering studie
door initiatiefnemer

Tussenrapportages (TR)
volgens het PvA

Eindrapportage
in concept

Overleg tussen
initiatiefnemer en
waterbeheerder op
points-of-no-return

Stap 5
Stap 6

nee
Eindrapportage (ER)
in concept

ja
nee

Beoordeling
door waterbeheerder

nee

ER akkoord?

ja

Vastleggen conclusies

TR akkoord?

Alle TR
akkoord?
ja

7
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Samenvatting
De CIW-richtlijnen
De grondslag voor de CIW-richtlijnen vormt de waterkwaliteit en de invloed ervan op de
aquatische ecologie en biologie. In de beoordelingssystematiek wordt de “vis”
gehanteerd als “toetsorganisme”. Per watersysteem zijn er afhankelijk van de
functietoedeling beperkingen in de relatieve temperatuurverhoging en in absolute
temperatuur, soms gedifferentieerd naar een bepaalde periode in het jaar, bijvoorbeeld
het biologische voorjaar. De CIW-richtlijnen hanteren drie criteria nl. de onttrekking van
het koelwater, de mengzone van de geloosde warmte en de opwarming van het gehele
watersysteem. Het streven is het debiet aan onttrokken koelwater te beperken (schade
door inzuiging) eventueel ten koste van hogere lozingstemperatuur. De mengzone
wordt gedefinieerd als de 30 of 25 0C isotherm in resp. zoet of zout water. De
mengzone mag hooguit 25% van de dwarsdoorsnede van de waterloop beslaan. De
mengzone is geen habitat: in de mengzone worden geen waterkwaliteitseisen gesteld.
De opwarming van het gehele systeem dient beperkt te blijven tot een
temperatuurtoename van hooguit 3 0C en tot een maximum van 28 0C of geringer naar
gelang de vissoorten die erin voorkomen.

Wanneer 3D modelsimulaties?
De CIW-richtlijnen vervangen voor een deel de eenvoudiger ABK normen uit 1975. In
de CIW-beoordelings-systematiek zijn criteria afgeleid voor zoete stromende wateren,
kanalen, getijdenhavens, estuaria en mariene systemen. Voor meren zijn géén
specifieke criteria afgeleid. De in het CIW-rapport gegeven rekenregels zijn afgeleid
voor toepassing op zoete stromende wateren. Getijdenwerking is niet specifiek in de
rekenregels meegenomen. De rekenregels kunnen leiden tot een overschatting van de
effecten voor het ontvangende oppervlaktewater. De regels zijn niet direct toepasbaar
voor extreme condities van warmtelozingen die tijdelijk en/of marginaal de richtlijnen op
basis van de eenvoudige rekenregel zouden overschrijden . Voor dit soort situaties
maar ook b.v. voor grote koelwaterlozingen (b.v. afkomstig van E-centrales) stellen de
richtlijnen dat geavanceerde 3D berekeningen nodig zijn ter onderbouwing van de
vergunningaanvraag.
De vergunningverlener/waterbeheerder kan verlangen dat dergelijke simulaties worden
gerapporteerd als onderdeel van de vergunningaanvraag voor de beoogde
warmtelozing. Dan verschuift ook de taak van de vergunningverlener/waterbeheerder
nl. van directe toetsing aan de richtlijnen naar de beoordeling van de betrouwbaarheid
van de simulaties en de interpretatie van de uitkomsten naar de geest van de CIWrichtlijnen. Bij bezwaren en zijn bevoegdheid om gemotiveerd overschrijdingen toe te
staan zal de vergunningverlener zich moeten baseren op deze studie. We bevelen aan
dat verlener tenminste algemene kennis heeft over de hydrodynamica van
oppervlaktewateren.
Omdat de laatste tijd er op het gebied van koudewinning uit diepe meren een groot
aantal ontwikkelingen gaande is, bevelen we aan CIW-richtlijnen uit te breiden voor
warmtelozingen in meren. Deze uitbreiding kan voornoemde
taak van de
vergunningverlener mogelijk verlichten.

Deltares

iii

Richtlijnen voor de rapportage van 3D
modelsimulaties

Q4498

Alternatieven voor 3D model simulaties
Voor een waardering van de keuzes, beperkingen en mogelijkheden van simulaties is
een introductie geschreven (Hoofdstuk 5). Tussen de eenvoudige rekenregel van de
CIW-richtlijnen en 3D modelsimulaties liggen expert-systemen en 1DV of 2Dh
simulatietechnieken. In de 1DV simulatietechniek wordt het watersysteem horizontaal
homogeen verondersteld en over de vertikaal de veranderingen in o.a. temperatuur
gesimuleerd. In 2Dh simulatietechnieken wordt het watersysteem vertikaal homogeen
verondersteld en de horizontale patronen in o.a. temperatuur gesimuleerd.
Expert-systemen kiezen uit een reeks van onderzochte lozingvarianten en stromingen
de meest geschikte rekenregel en tonen het resultaat. Het vergt wel enige
achtergrondkennis om deze expert-systemen te gebruiken. De waterbeheerder staat
voor de keuze om deze kennis zelf te ontwikkelen of
of deze kennis direct te
betrekken bij adviesdiensten als Waterdienst en/of Deltares.

Handhaving, monitoring en toetsing
De CIW-richtlijnen en jurisprudentie wijzen op het belang van (voor)tijdige afspraken
over haalbare criteria van handhaving, monitoring en toetsing. Deze afwegingen kan de
adviseur in zijn studie betrekken zoals de optimalisatie van meetlocaties, -frequentie en
de combinatie van simulaties met veldmetingen (data-model-integratie).

Rapport over 3D modelsimulaties en invoergegevens
Dit rapport ondersteunt de vergunningverlener in deze taak en biedt een leidraad,
protocol en checklist voor overleg over en rapportage van complexe warmtelozing op
open watersystemen. Deze adviezen zijn geschreven vanuit het perspectief van
verschillende partijen, ook die aanvankelijk niet bij de vergunningaanvraag zijn
betrokken. De objectiviteit van de rapportage is gebaat bij een objectieve definitie van
de invoergegevens, simulatiecondities en de mogelijkheid voor deskundigen tot
onafhankelijke controle en/of herhaling van de simulaties. We bevelen aan dat er
gestreefd wordt naar uniformiteit in en referentie naar informatiebronnen voor
maatgevende of extreme condities voor stroming, locale meteorologie en
klimaatveranderingen. Dit is een taak van de waterbeheerder en/of zijn adviesorganen.

Protocol voor overleg vergunningverlener, - aanvrager en zijn adviseur:
1. Aanvrager treedt in overleg met verlener over de gewenste warmtelozing en de
verlener beoordeelt volgens de CIW-richtlijnen en hun beperkingen (zie b.v.
paragraaf 3.3) of 3D modelsimulaties nodig zijn. Hierbij zal verlener gebruik
maken van de rekenregel uit de CIW richtlijnen waarvoor een Excel programma
bestaat.
2. Verlener overhandigt dan het voorliggend rapport met richtlijnen voor simulaties
aan aanvrager die zijn adviseur kan gaan raadplegen.
3. Verlener, aanvrager (constructeur) en adviseur bespreken de hydraulische
aspecten van de inrichting van de onttrekking, warmtelozing (bouw- of
ontwerptekeningen), de eigenschappen van het ontvangende watersysteem
(inclusief afvoer en temperatuur en lokale ecologische gegevens), de extreme
variaties van de warmtelozing en de voorziene levensduur van de warmteproducerende installaties ..
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4. Verlener overlegt met aanvrager (al dan niet ondersteund door ingehuurde
adviseur(s)) of 3D modelsimulaties nodig zijn of een eenvoudiger aanpak (1DV,
2Dh of expert-systeem) voldoet; verlener adviseert. Aanvrager kan altijd
besluiten tot een complexere benadering die in het algemeen tot minder strenge
eisen leidt.
5. Verlener beoordeelt of er voldoende middelen beschikbaar zijn voor handhaving
van de te verlenen vergunning en/of een monitoringplan moet worden
opgesteld.
6. Verlener besluit welke criteria zullen worden gehanteerd en/of klimaatprojecties
nodig zijn in de onderbouwing van de vergunningaanvraag gezien de
levensduur van de warmte-productie en te verwachten knelpunten in b.v. een
keten van warmtelozingen op één watersysteem.
7. Verlener informeert aanvrager en adviseur over bathymetrie, locale en verreveld stromingsgegevens en meteorologische condities voor aansturing,
calibratie en validatie van de simulaties.
8. Aanvrager of diens adviseur informeert verlener over zijn oriënterende
simulaties en stelt met verlener vast het definitieve rekendomein,
referentiepunten (stations) en dwarsdoorsneden t.b.v. watertemperatuur door
warmtelozing en voor de onderbouwing van de vergunningaanvraag.
9. Aanvrager of diens adviseur rapporteert volgens de richtlijnen van dit rapport,
bij voorkeur met de inhoudsopgave volgens die van Hoofdstuk 6, en levert
animaties op DVD en het rapport op CD.
10. Verlener controleert het rapport met de checklist volgens Hoofdstuk 9 en
informeert aanvrager over de volledigheid van de rapportage.
11. Na deze studie kan de adviseur zijn mening geven over eventuele optimalisatie
van de warmtelozing.
12. Afhankelijk van punt 5 kan de adviseur eventueel ook in zijn studie de
meetpunten, -diepte en -frequentie voor additionele monitoring of handhaving
voorstellen. De verlener toetst.

Checklist voor studie en rapportage:
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Deltares

informatie
hydraulische aspecten locatie en inrichting
onttrekking en warmtelozing
operationele
condities
en
variaties
warmtelozing
actuele bathymetrie
meetgegevens
en
–punten
debiet,
watertemperatuur, saliniteit, getij e.d.
verre-veld
gegevens
debiet,
watertemperatuur, saliniteit, getij e.d.
klimaatprojecties/scenario’s en bewerking
kwalificatie computercode voor simulaties
definitie koppelen warmtelozing aan
onttrekking
definitie warmtefluxmodel en par’s; winddrag
definitie
turbulentiemodel
en
par’s;
bodemwrijving
definitie introductie warmtelozing in
rekendomein
definitie simulatiecondities: meteorologie
en stroming

bron
concept-aanvraag

actor
aanvrager

vergunningaanvraag en
rapport
RWS, kadaster
RWS databestanden

aanvrager
verlener
verlener

RWS en te koppelen
computercodes
KNMI en rapport
shortlist, cases, ref’s
rapport

verlener
adviseur1
adviseur1

rapport

adviseur1

rapport

adviseur1

expert-systeem
rapport
rapport

verlener

en

adviseur1
verlener
adviseur1

en
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15
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17
18
19
20
21
22
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definitie 3D rekendomein, verre-veld condities en
simulatieperiode(n)
definitie koppeling met andere computermodellen of
aansturing met verre-veld meetgegevens (altijd nodig)
calibratie/validatie
gevoeligheidsonderzoek: variatie roostergrootte en
tijstap en introductie warmtelozing in simulatie (altijd
nodig)
animatie
berekende
watertemperatuur
rond
warmtelozing langs horizontale rekenlagen
animatie
watertemperatuur
langs
horizontale
rekenlagen over gehele rekendomein
histogrammen van gesimuleerde watertemperatuur in
referentiepunten (stations)
integrale warmtebalans en toelichting
correlaties tussen invoergrootheden (bv. afvoer) en
watertemperatuur t.b.v. schatten extrema
literatuurreferenties
van
computercode,
turbulentiemodel, warmtefluxmodel, testcases
archivering rapport, computercode, invoerbestanden

rapport
rapport

verlener
adviseur1
adviseur1

rapport
rapport

adviseur1
adviseur1

DVD
bij
rapport
DVD
bij
rapport
rapport

adviseur1

adviseur1

rapport
rapport

adviseur1
adviseur1

rapport

adviseur1

en

adviseur1

ref’s
in adviseur1
rapport
24 samenvatting rapport voor publieke presentatie
aparte
adviseur1
bijlage
1) Meestal wordt een een deskundige op het gebied van stroming en warmtelozingen door
de aanvrager ingehuurd: de adviseur. Ook de verlener kan gebruik maken van een adviseur
van bij voorbeeld de waterdienst of Deltares.
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Algemene inleiding

Dit verslag is een onderdeel van de opdracht van Waterdienst: Bepaling koelcapaciteit
van rijkswateren onder maatgevende en extreme omstandigheden (onder ons proj.nr.
Q4498). Voor dit onderdeel is Dju Bijstra van Waterdienst aansturend geweest en Rob
Uittenbogaard van Deltares de uitvoerende.
De eerste deelopdracht luidde als volgt: Het opstellen van een leidraad met richtlijnen
voor de rapportage van 3D modelsimulaties van de watertemperatuur, die ter
onderbouwing van een vergunningaanvraag voor koelwaterlozing worden gemaakt. Dit
vormt de voltooiing van deze eerste deelopdracht.
De 2e deelopdracht betreft een statistische analyse van de beschikbare koelcapaciteit.
De koelcapaciteit is afhankelijk van de afvoer van de rivier en van de temperatuur van
het oppervlaktewater. Beperkingen in de capaciteit manifesteren zich bij (extreem) lage
afvoeren, bij (extreem) hoge temperaturen van het oppervlaktewater, en bij een
combinatie van beide situaties. Met name tijdens de zomermaanden komt deze
combinatie vaak voor en is het belangrijk om inzicht te krijgen in de frequentie van deze
extremen, zowel voor de huidige situatie als voor de toekomst. In de 2e deelopdracht
worden de extreme condities (debiet, temperatuur, weerpatronen) en hun frequentie
van voorkomen bepaald.
De 3e deelopdracht betreft het toetsen van verschillende modeltechnieken die
beschikbaar zijn voor de beoordeling van een warmtelozing. In concreto betreft het de
modellering van de koelcapaciteit van het Hollandsch Diep met behulp van een 3D
model en de vergelijking ervan met eenvoudigere technieken waaronder een 1D model,
CORMIX en het CIW rekenmodel koelwater (spreadsheet).
De 4e deelopdracht betreft het toepassen van een 1D Sobek model voor
warmtetransport in rijkswateren (vnl. rivieren en kanalen) waarin alle significante
warmtelozingen zijn opgenomen. Het doel van deze fase van het project is om voor een
aantal scenario’s de gevolgen voor de warmtelozingscapaciteit te bepalen. Het gaat
hierbij o.a. om klimaatscenario’s en een situatie met en zonder binnenlandse en
buitenlandse warmtelozingen.
De 2e, 3e en 4 e deelopdracht worden apart gerapporteerd en zijn nog niet gereed ten
tijde van voorliggende rapportage. In dit rapport wordt wel rekening gehouden met de te
verwachten informatie uit deze deelopdrachten.
Voor meer achtergrond en context verlangde de 1e deelopdracht ook overleg met twee
vergunningverleners en in overleg met Waterdienst is gekozen voor Paul Borgerding
van Dienst Verkeer Scheepvaart te Rotterdam en Emiel de Boer van RWS–NoordHolland ; Dju Bijstra nam ook aan deze gesprekken deel. Als eerste toetsing van de
hier gerapporteerde richtlijnen voor 3D rapportage zijn in overleg met Waterdienst
diverse studies doorgenomen. Verder zijn deze richtlijnen getoetst en gevolgd in een
parallel uitgevoerde 4e deelopdracht met oriënterende 3D modelsimulaties van de
gecombineerde warmtelozingen van Shell en Essent bij Moerdijk in het Hollandsche
Diep, tegenover een recent aangelegde ringdijk rond een baggerdepot.
Binnen Deltares is het voorliggende rapport nauwkeurig besproken met ir. Theo v.d.
Kaaij, dr. ir. Frank Kleissen, dr. Erik de Goede en projectleider ir. Pascal Boderie.
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Leeswijzer

De opbouw van het voorliggende rapport luidt als volgt. Hoofdstukken 3 t/m 5 dienen
als inleiding en onderbouwing van de richtlijnen zoals beschreven in Hoofdstukken 6
t/m 8.
Hoofdstuk 3 vat de CIW-richtlijnen samen en geeft de beperkingen van de rekenregels
en gaat in op de handhaving & monitoring van de richtlijnen.

Hoofdstuk 4 schetst welke partijen direct of indirect aan de vergunningverlening
deelnemen en welke positie deze partijen (kunnen) innemen. Hoofdstuk 4 vormt de
leidraad waarlangs we de richtlijnen hebben opgezet. De objectiviteit van de
onderbouwing van de vergunningaanvraag begint bij een goede definitie van de
condities waaronder de beoogde warmtelozing(en) moet(en) worden onderzocht. Om
de sfeer van partijdigheid van vergunningaanvrager en zijn de adviseur in de
rapportage van de effecten van de warmtelozing op het watersysteem te vermijden zal
de vergunningverlener en/of waterbeheerder een actieve rol moeten nemen. Zo menen
we dat de vergunningverlener in plaats van b.v. de adviseur de extreme stroming- en
weercondities en gegevens daarover moeten definiëren of naar objectieve bronnen
moet verwijzen. We zien in deze definities en informatieverstrekking ook een
ondersteunende rol voor o.a. de Waterdienst. Verder kan een tijdige definitie van de
vergunningverlener van haalbare criteria voor handhaving en monitoring aan het begin
van de studie kritiek op de verstrekte vergunning tenminste verminderen. De
vergunningverlener zal deze kritiek immers moeten pareren.
Hoofdstuk 5 biedt enig inzicht en achtergrond in de mogelijkheden en beperkingen van
de technieken waarmee de adviseur de vergunningaanvraag kan onderbouwen.
Hiermee wensen we de verwachtingen van vergunningverlener en -aanvrager over de
strekking van de rapportage gelijk te stemmen. Tevens vormt Hoofdstuk 5 het
technische kader waarover Hoofdstuk 6 richtlijnen voor de rapportage biedt.
Hoofdstuk 6 vormt de kern van dit rapport en benoemt de onderwerpen die in de
rapportage van de simulatie van de warmtelozing ter sprake moeten komen en moeten
worden onderbouwd. De indeling van Hoofdstuk 6 kan tevens de inhoudsopgave van
dergelijke rapporten zijn.
Hoofdstuk 7 gaat in op de handhaving en monitoring van de vergunde of te vergunnen
warmtelozing.
Hoofdstuk 8 presenteert een voorstel voor een protocol van overleg voor en tijdens de
studie naar de nieuwe of uitgebreide warmtelozing en een checklist van te verstrekken
informatie en de onderwerpen in de rapportage.
Hoofdstuk 9 presenteert een checklist voor de inhoud van de rapportage van 3D
modelsimulaties van warmtelozingen en hoofdstuk 10 geeft onze aanbevelingen.
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3

Specifieke inleiding: de CIW-richtlijnen

3.1

Inleiding

Op 20 juni 2005 is door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een nieuwe
beoordelingssystematiek voor warmtelozingen vastgesteld. Het nieuwe beleid voor
koelwater stapt af van een maximum lozingstemperatuur voor koelwater.
Tot 20 juni 2005 is het koelwaterbeleid gebaseerd geweest op de zogenaamde ABKrichtlijnen opgesteld door de Algemene Beraadsgroep Koelwater (ABK) in 1981.
Belangrijke elementen hiervan waren een maximum lozingtemperatuur voor koelwater
van 30 °C, ongeacht het watersysteem waarop wordt geloosd, en een maximum
temperatuursprong tussen het ingenomen en geloosde water.
De warme zomers van eind jaren 90 en met name de zomer van 2003 hebben geleid
tot hoge temperaturen in oppervlaktewateren (emissie benadering). In een dergelijke
situatie kunnen bedrijven zonder terug te gaan in productiecapaciteit niet meer voldoen
aan de maximale lozingstemperatuur van 30 °C uit de vergunningen. Ook de
elektriciteitscentrales, de grootste koelwatergebruikers van Nederland, hebben hiermee
te maken. Naast economische schade voor bedrijven kan in zo’n situatie ook de
leveringszekerheid van elektriciteit in gevaar komen als de landelijk beschikbare
opwekkingscapaciteit beneden een bepaald minimum daalt.
In een dergelijke situatie is destijds op basis van een brede belangenafweging aan
bepaalde bedrijven onder voorwaarden toestemming verleend om te lozen boven de
maximale lozingseis uit de vergunning. Dit wordt ook wel aangeduid als “gedogen” van
een lozing. In de zomers van de jaren 90 en met name de zomer van 2003 heeft dit
geleid tot een aantal “gedoogsituaties”.
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Integrated Prevention Pollution and
Control
(IPPC)-richtlijn
schrijft
voor
dat
nationale
overheden
een
beoordelingsinstrument moeten ontwikkelen om de consequenties van een activiteit
voor het ontvangende oppervlaktewater te kunnen beoordelen. De nieuwe
beoordelingssystematiek, vastgesteld door het Nationaal Bestuursakkoord Water
(NBW), is de invulling hiervan om effecten van warmtelozingen op het ontvangende
oppervlaktewater te kunnen toetsen. De emissie-immissiebeoordelings-systematiek
voor stoffen, vastgesteld in 2000, voorziet voor stoffen in een dergelijk instrumentarium.
De NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen legt een relatie tussen de
omvang van een lozing en mogelijke effecten hiervan voor het ontvangende
oppervlaktewater (immissiebenadering).
De ervaring leert dat vergunningen gebaseerd op de oude ABK-richtlijnen, veelal waren
gebaseerd op alleen de maximale lozingstemperatuur van 30 °C. De NBW-systematiek
geeft invulling aan de waterkwaliteitsaanpak, die geldt voor warmte, waarbij de mate
van beïnvloeding van het oppervlaktewater bepalend is voor de beoordeling van de
lozing. Dit heeft het voordeel dat bij warme omstandigheden niet overal beperkingen
aan lozingen worden opgelegd maar alleen daar waar dit vanuit waterkwaliteitsoogpunt
ook daadwerkelijk nodig is. Overschrijding van de criteria uit de NBWbeoordelingssystematiek zijn dan ook niet meer toegestaan omdat daarbij effecten voor
het ontvangende water op voorhand niet zijn uit te sluiten
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Samenvatting Nieuw beleid

De nieuwe beoordelingssystematiek kent een drietal criteria (zie figuur Figuur 3.1):
• mengzone
• opwarming
• onttrekking.
Van emissie naar immissie………..
Voorheen:
Tmax-lozing: 30 °C
∆Tkoelsysteem: 7-15 °C

NBW-systematiek:
Opwarming (na volledige menging):
≤ 3 °C tot een≤maximum
3 °C
van 28 °C

30 °C

M igratie gewaarborgd

Voorwaarde: géén significante effecten voor
het aquatische milieu; met name van belang
daar waar vislarven/ juveniele vis in grote
getale voorkomen

Figuur 3.1

M engzone:
M ax. dwarsdoorsnede (T>30°C) ≤ 25% van totale
dwarsdoorsnede van waterloop

Schematische weergave van de drie criteria van de neuwe beoordlingssystemeatiek

Vanwege de grote gevoeligheid voor temperatuur is in de systematiek uitgegaan van
vis als toetsorganisme.

3.2.1 Criterium mengzone
Het criterium mengzone stelt grenzen aan omvang van de mengzone met een
temperatuur van méér dan 30 °C die ontstaat in het ontvangende oppervlaktewater
nabij het lozingspunt. Door de mengzone te beperken blijft passage van de
koelwaterpluim (migratie) voor vissen goed mogelijk.

3.2.2 Criterium opwarming
Conform de EU-viswaterrichtlijn (78/659/EEG) is ook opwarming als criterium
opgenomen. Het criterium opwarming limiteert de opwarming in het watersysteem en
de maximaal toelaatbare temperatuur in oppervlaktewater. Belangrijk is het
onderscheid tussen water voor karperachtigen (Tmax 28 °C; max. opwarming 3 °C) en
schelpdierwater (Tmax 25 °C; max. opwarming 2 °C). Daarnaast kennen we in
Nederland nog de functie-toedeling water voor zalmachtigen, waarvoor met name een
maximale opwarming van 1,5 °C cruciaal is. Voor stromende wateren geldt dat,
uitgaande van volledige menging, overal in het watersysteem moet worden voldaan aan
het criterium opwarming. Voor stagnante wateren of wateren met beperkte afvoer,
bijvoorbeeld havens, voorziet de NBW-beoordelingssystematiek in de mogelijkheid om
gemotiveerd af te wijken. Hierbij kan in een in omvang gelimiteerd deel van het
watersysteem een grotere opwarming worden toegelaten mits dit ecologisch
verantwoord is. Deze afweging wordt overgelaten aan de lokale waterbeheerder.
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3.2.3 Criterium onttrekking
Het criterium onttrekking moet ervoor zorgen dat de inname van oppervlaktewater voor
koelwatergebruik geen aanleiding geeft tot de inzuiging van grote aantallen vislarven of
juveniele vis. Onttrekking van koelwater op grote schaal in paai- en opgroeigebieden
met een grote dichtheid aan vislarven en/of juveniele vis is ongewenst. Op deze wijze
kan schade aan het aquatische milieu worden voorkomen.

3.2.4 Bijzondere omstandigheden
Conform de EU-viswaterrichtlijn is in de systematiek opgenomen dat 98% van de tijd
aan de criteria moet worden voldaan. Dit betekent in de praktijk dat maximaal 1 week
per jaar mag worden afgeweken van de criteria. Voor het criterium mengzone is dit in
de NBW-beoordelingssystematiek voor zoete wateren specifiek ingevuld. Onder
extreme omstandigheden (achtergrondtemperatuur >25 °C ), mag eenmalig gedurende
maximaal 1 week per jaar de toetsing van de warmtelozing aan het criterium mengzone
op andere wijze worden ingevuld. Toetsing vindt dan plaats aan de hand van de
mengzone begrensd door de 32 °C iso-contourlijn in plaats van de 30 °C iso-contourlijn.
Ook in dat geval mag de maximale dwarsdoorsnede van de pluim niet meer bedragen
dan 25% van de totale natte dwarsdoorsnede van de waterloop. Voorwaarde is wel dat
de werkwijze hoe om te gaan met extreme situaties moet zijn opgenomen in de
vergunning. Voor lozingen op zoute wateren is in de NBW-beoordelingssystematiek
voor warmtelozingen een dergelijke specifieke handelwijze hoe (afwijkend) om te gaan
met het criterium mengzone bij hoge achtergrondtemperaturen niet voorzien
3.2.5 Definitie begrip mengzone
Met mengzone wordt bedoeld het door de lozing opgewarmde deel van het
watersysteem dat wordt begrensd door respectievelijk de ruimtelijke 30 °C isotherm, in
geval sprake is van water voor karperachtigen of de ruimtelijke 25 °C isotherm indien
sprake is van schelpdierwater.
Mengzone (1)

bovenaanzicht

6

29

MENGZONE

LOZING
30

31 °C

30 °C

29 °C

31

32

Dwarsdoorsnede waterkolom op zwarte stippellijn
Maximale
rsdoorsnede
T> 30 °C)

32
31
30

29

Migratie blijft gewaarborgd

Criterium: oppervlak:
dwarsdoorsnede (T> 30 °C)
≤ 25% tot. dwarsdoorsnede

Figuur 3.2

Schematische weergaves van een mengzone. Links: (boven- en zij aanzicht, rechts: 3D
voorstelling

Toetsing van een warmtepluim vindt plaats daar waar de dwarsdoorsnede van
respectievelijk de warmtepluim (T> 30 °C) in geval van water voor karperachtigen of de
warmtepluim (T> 25 °C) in geval sprake is van schelpdierwater, maximaal is. In de
bovenste figuren is dit aangegeven door de stippellijn. Hierdoor wordt inzicht verkregen
in de maximale belemmering voor passage van vis van de warmtepluim (migratie) die
kan optreden ten gevolge van een warmtepluim. De dwarsdoorsnede (T> 30 °C) of (T>
25 °C) in geval van schelpdierwater, mag nooit meer zijn 25% van de natte dwarsdoorsnede van het watersysteem ter plaatse.
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In de CIW nota zijn voor zoete stromende wateren eenvoudige rekenregels afgeleid.
Deze resulteren voor met name het criterium mengzone in een overschatting van de te
verwachten effecten voor het ontvangende watersysteem. Dit is niet (in eerste instantie)
erg omdat op deze wijze de belangen van het aquatische milieu voldoende worden
geborgd. Als onder maatgevende kritische omstandigheden wordt voldaan aan de
eenvoudige rekenregels voldoet de lozing ook onder andere omstandigheden. Vormt de
lozing wel een knelpunt op basis van de eenvoudige rekenregels kan de aanvrager
overgaan tot een complexere (2D of 3D) modellering. Ook in geval van lozingen op
getijdenwateren, waarbij sprake is van een heen weergaande beweging met in
sommige gevallen recirculatie als gevolg, en soms sprake is van stratificatie heeft de
toepassing van de eenvoudige rekenregels z’n beperkingen. Ook in dat geval kan de
lozer ervoor kiezen om de lozingssituatie te simuleren middels een complexere 2 of 3D
modellering. In beide gevallen blijft de aanvrager verantwoordelijk voor deze keuze.
Belangrijk hierbij is dat in dergelijke gevallen de randvoorwaarden ten aanzien van (o.a.
program-matuur, inputgegevens, verificatie en calibratie etc.) goed een eenduidig
worden ingevuld en vooraf in samenspraak tussen vergunningverlener en aanvrager
worden vastgelegd. Dit rapport gaat nader in op deze problematiek.

3.3

Beperkingen van de CIW richtlijnen en het doel van dit rapport

De CIW richtlijnen geven rekenregels (CIW, bijlage 4) waarvan wordt gesteld (CIW, p.
55):
“(…) Het gebruik hiervan levert resultaten die in eerste aanleg redelijk vergelijkbaar zijn
(met) die van meer geavanceerde rekenmodellen, met dien verstande dat wordt
uitgegaan van een ‘veilige inschatting’, waardoor de inschatting van de omvang van de
mengzone hoger uit kan vallen dan bij een meer geavanceerde 3-D modellering”. Met
andere woorden, zodra CIW rekenregels een mengzone schatten die het
dwarsdoorsnedecriterium (CIW, p. 47, tabel 6.1) overschrijdt blijft de vraag hoe groot de
overschatting is en of nauwkeuriger analyse nodig is voor de definitieve beoordeling
van de aanvraag tot warmtelozing.
De CIW-richtlijnen (CIW, voetnoot 26, p. 47) zijn niet duidelijk in de definitie van de
isotherm van de mengzone voor brak water maar spreken over zoet water (30 0C
isotherm) en zout water (25 0C isotherm). De functietoedeling voor betreffende
watersystemen bepaalt welke isotherm van toepassing is. Bij de indeling conform KRW
zal een nog meer specifieke indeling volgen. De vraag doet zich dan voor hoe
bijvoorbeeld met overgangswateren moet worden omgegaan. In de CIW
beoordelingssystematiek is aangegeven dat zodra de KRW richtlijnen van kracht zijn,
deze direct zullen worden overgenomen in de CIW beoordelingssystematiek.
In de CIW richtlijnen is ervoor gekozen geen criteria op te stellen voor (bijna) stagnante
watersystemen zoals meren (CIW, p. 48). De motivatie hiervoor dat meren zelden voor
koeling worden toegepast is o.i. inmiddels achterhaald. De meer-systemen ontbreken in
(CIW, tabel 6.1, p. 47) . Wel worden er voorbeelden gegeven die op meren betrekking
hebben zoals een zeer schematisch voorbeeld van de mengzone in een meer (CIW,
figuur 6.2, p. 54), rekenregels voor onttrekking (CIW, bijlage 5, p. 80) en de oude ABKrichtlijnen die lozingen in kleine meren e.d. afraadden (CIW, bijlage 2, p. 66).
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Over havens (CIW, p. 52) wordt geadviseerd: “Uiteraard kan locaal, mits onderbouwd,
tot een wat gewijzigde invulling aan de mengzone worden gegeven. Bijvoorbeeld als de
warmtelozing plaatsvindt in een haven. Dan kan bijvoorbeeld een deel van de haven
worden aangewezen als mengzone.”
Daarnaast wordt als leidraad gegeven (CIW, p. 51): “Verder is gesteld dat de
mengzone geen belemmering zou mogen zijn voor migratie van vissen”. Kortom de
verlener moet inschatten waar de afmetingen van de mengzone beperkt (en getoetst)
moeten worden, wat hij zou moeten beoordelen naar de locaal heersende ecologische
en biologische toestand, belang en kwetsbaarheid. Zie ook later in deze paragraaf
enkele opmerkingen over de toekomstige relatie tussen de CIW-richtlijnen en de
Kaderrichtlijn Water.
Voetnoot 28 (CIW, p. 47) vermeldt: “Beheerder kan op basis van specifieke informatie
met betrekking tot het beschouwde watersysteem gemotiveerd afwijken.”
En mogelijk zullen in de toekomst de CIW-richtlijnen moeten aansluiten bij de
Kaderrichtlijn Water (KRW) waar over de aard van het watersysteem als natuurlijke
wateren of sterk veranderde wateren of kunstmatige wateren wordt gesproken (CIW, p.
32).

3.4

Handhaving en monitoring

De CIW-richtlijnen geven de volgende twee redenen voor monitoring van de eventuele
gevolgen van de warmtelozing op de waterkwaliteit. Ten eerste voor warmtelozing in
onbekende of complexe en kwetsbare ecologische systemen. Ten tweede als basis
voor een evaluatie van de CIW Richtlijnen (CIW, p. 10).
We citeren (CIW, p. 10): “Adequate uitvoering en handhaving van de nieuwe
beoordelingssystematiek in de praktijk pleit voor het opzetten van een
monitoringnetwerk waarin gegevens met betrekking tot temperatuur en afvoer online
worden vastgelegd”.
En ook (CIW, p. 10): “Om te kunnen evalueren is ook een goede monitoring van de
problematiek noodzakelijk. Hierbij kan gedacht worden aan het (bij voorkeur online)
monitoren van temperatuur en afvoer en het opzetten van meetcampagnes eventueel
gecombineerd met het uitvoeren van IR-scans met behulp van vliegtuigen.”
We voegen graag als derde argument voor monitoring toe dat het parallel lopende
deelproject voor een 1D model van de watertemperatuur in rijkswateren met dergelijke
actuele informatie ook beter als een temperature- early-warning-system kan worden
ingezet.
Naast monitoring van de warmtelozing zélf (online debiet en temperatuur) wordt in de
CIW richtlijnen bij handhaving ook gedoeld op het monitoren van de watertemperatuur
in het watersysteem zelf. We bevelen metingen rond (2e criterium: onttrekking) of
stroomopwaarts de achtergrondtemperatuur of stroomafwaarts of ver (3e criterium:
opwarming) van de warmtelozing aan. In principe moet de beheerder/verlener in staat
zijn het effect van de nieuwe of aangepaste warmtelozing te onderscheiden van andere
effecten
op
de
waterkwaliteit.
Het
ontbreken
van
een
uitvoerbaar
handhavingsmethodiek met voldoende onderscheidend vermogen in oorzaak-en-gevolg
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heeft voor de Raad van State tot gegronde bezwaren geleid (casus: de Nieuwe Meer/
Hoogheemraadschap Rijnland).
Het opzetten van een plan of systematiek voor handhaving en monitoring kan o.i. goed
gecombineerd worden met de studie en rapportage van de warmtelozing op basis van
simulaties. In zo’n studie wordt nl. inzicht verkregen in het watersysteem en de omvang
van de warmtelozing wat ook geschikt is voor optimalisatie van meetpunten en –
methode en het vooraf opstellen van haalbare toetsingscriteria bij handhaving. Tevens
dient verlener vooraf de toetsingscriteria voor b.v. de omvang van de mengzone te
bespreken en zou de verlener locaties kunnen kiezen die bij voorkeur samenvallen met
bestaande meetpunten. Het helder formuleren van een handhavingsystematiek is o.i.
een belangrijk aspect om tijdens of na de vergunningprocedure de kans op bezwaren te
verminderen en de eventuele schade te beperken. Het volgende hoofdstuk gaat ook
hier verder op in.
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Partijen

Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag en –verlening voor warmtelozingen in
oppervlaktewateren zijn de volgende partijen direct betrokken:
1

de vergunningverlenende instantie: de verlener;

2

het vergunningvragende bedrijf: de aanvrager

3

de adviseur. Meestal wordt een een deskundige op het gebied van stroming en
warmtelozingen door de aanvrager ingehuurd: de adviseur. Ook de verlener kan
gebruik maken van een adviseur van bij voorbeeld de waterdienst of Deltares.

De volgende partijen kunnen direct of indirect betrokken raken maar zitten veelal tijdens
de vergunningprocedure niet aan één tafel:
1. de opponenten tegen de ingediende en/of verleende vergunning;
2. de adviseur van de opponenten;
3. de constructeur van de in- en uitlaatwerken;
4. de uitvoerder van de in- en uitlaatwerken;
5. de locale overheid die de bouwvergunning voor deze constructies levert en op
de realisatie moet toezien;
6. de ecologen en biologen die toezien op de ecologische en biologische gevolgen
van de warmtelozing en die de vergunningverlener raadpleegt en
7. de overheidsinstanties die de warmtelozing en het locale watersysteem
monitoren en mogelijk toezicht of handhaving verrichten.
Procedureel zijn alleen de aanvrager en verlener direct betrokken; de adviseur werkt in
opdracht van de aanvrager. Tijdens deze procedure kan voornamelijk tegen de
verlener/vergunningverlenende instantie worden geklaagd waarbij toch aanvrager en
adviseur betrokken kunnen raken en in het bijzonder de onafhankelijkheid en/of
deskundigheid van de adviseur betwist kan worden. Dit rapport is geschreven vanuit
deze verschillende invalshoeken/posities.
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(s)

Figuur 4.1

In het blauw de partijen direct betrokken bij de aanvraag voor de warmtelozing, de blauwe
pijlen hun formele/procedurele relaties ; in het geel de deelnemende partijen en hun onderling
overleg in gestippelde pijlen die de overige partijen niet direct (hoeven te) spreken

In een vroeg stadium zal de aanvrager wel in overleg treden met de verlener die de
aanvrager op basis van de CIW-richtlijnen opdraagt zijn aanvraag te baseren op (3D)
simulaties. In dit stadium is mogelijk de constructeur nog niet gereed met zijn ontwerp,
laat staan dat de uitvoerder deze conform het ontwerp heeft gebouwd of zal gaan
bouwen. Een serieuze vraag is in hoeverre de bouwvergunning verleend door de lokale
overheid (gemeente) betrekking heeft op het ontwerp en de realisatie van de in- en
uitlaatconstructie die de adviseur en de verlener voorgelegd krijgen. Naarmate daarover
waarborgen gelden is er een lichtere taak voor de handhaving en de monitoring.
De verlener kan bij de vergunning van de aanvrager monitoring verlangen. De
overheidstaak van observatie van de status quo en de handhaving na gewijzigde
warmtelozing gebeurt veelal niet direct door de verlener zelf.
De verlener van de vergunning voor warmtelozing in oppervlaktewateren voelt naast
zijn directe taak ook een bredere verantwoordelijkheid. Het is veelal niet de
watertemperatuur maar de gevolgen van de inname van water door een leiding-pomp
circuit, eventueel voorzien van een reinigende installatie/lozing, en de invloed van een
gewijzigde watertemperatuur op de waterkwaliteit, aquatische ecologie en biologie.
Impliciet speelt hier de afweging minder (schade door) pompen bij groter
temperatuurverschil of omgekeerd waarvoor weinig systematiek/grondslag bestaat, zie
voorgaand hoofdstuk over de CIW-richtlijnen. Boven een zeker koelwaterdebiet (100
m3/uur) is een vergunning conform de Wet op de waterhuishouding (Wwh) nodig.
De verlener kan met voorgaande afwegingen, gemotiveerd met eigen inzicht en
oordeel, besluiten dat er van de richtlijnen kan worden afgeweken bijvoorbeeld dat
bepaalde tijdelijke of ruimtelijke overschrijdingen nog wel/niet toelaatbaar zijn. Bij
onzekerheden kan verlener tot een strenger toezicht en monitoring besluiten wat voor
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aanvrager en zijn adviseur kan leiden tot het opstellen van een plan voor monitoring en
het verstrekken van operationele gegevens en metingen.
Een brede integrale integrale afweging van warmtelozingen waarin aspecten als
(afwenteling op) luchtkwaliteit, beïnvloeding van de economie en veiligheid voor de
samenleving, energiebesparing door innovatieve alternatieven (bv koudewinning) om
CO2 productie te beperken valt buiten de directe taak van de vergunningverlener. Dit
soort bredere integrale aspecten zullen in samenspraak met het bevoegde gezag
worden afgewogen. De verlener moet in zijn rol als waterbeheerder de
waterkwaliteitsaspecten van de lozing afwegen. Bij de beoordeling is men gehouden
aan de wettelijke randvoorwaarden, de verlener heeft dus niet de ruimte om
bijvoorbeeld milder te beoordelen op grond van brede integrale afwegingen.
Enerzijds is het niet de taak van het voorliggende rapport hierover te adviseren maar
anderzijds willen we juist n.a.v. ons overleg met vergunningverleners en –aanvragers
aanbevelen de procedure en onderlinge relaties in Figuur 4.1 nader te analyseren, wie
het geheel overziet, waar mogelijk tot minder loketten te komen en gelijktijdige
onderlinge verstrekking van informatie te bevorderen.
Evenmin is het strikt bezien niet de taak van dit rapport vooruit te lopen op oppositie.
Echter, uit eigen ervaring weten we dat de oppositie de 3D rapportage en de
presentatie van de voorgestelde warmtelozingen kan betwisten. De opponent kan
tijdens de publieke ter-inzage legging van de te verlenen vergunning of daarna bezwaar
maken. De opponent kan daartoe een andere adviseur op het gebied van warmtelozing
op oppervlaktewateren betrekken of in contact treden met de adviseur van de
aanvrager. Met zijn adviseur kan de opponent, al of niet terecht, argumenten
aandragen dat de adviseur van de aanvrager partijdig zou hebben gehandeld b.v. door
de keuze van rekendomein, stroming en meteorologische condities etc.. Ook in dit
perspectief is het van belang dat de rapportage over de simulaties helder is in de
motivatie voor dergelijke keuzes en dat de inhoud van de rapportage een tweede
adviseur in staat stelt om de conclusies van de eerste adviseur te controleren zonder
deze adviseur direct te raadplegen.
Vandaar dat we in het voorliggende rapport ook aanbevelen dat verlener meer
inhoudelijk betrokken is bij de voorwaarden en omstandigheden voor de studies. Dit
past o.i. bij zijn verantwoordelijkheid, zeker zodra er serieuze oppositie komt zal hij de
vergunningverlening inhoudelijk moeten verdedigen en dan steun zoeken bij de
rapportage van de simulaties.
Omgekeerd, adviseurs willen graag hun onpartijdig advies geven en daarin niet worden
beperkt door de aanvrager/opdrachtgever. Door de hier voorgestelde richtlijnen voor
rapportage streven we dat de definitie van de opdracht aan de adviseur voldoende ruim
en helder is en de invloed van de aanvrager en verlener op de rapportage beperkt blijft
tot omschrijving van taken bij de opdrachtverstrekking en de presentatie maar niet op
de uitvoering en de inhoudelijke uitkomsten zelf.
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5

Keuzes, mogelijkheden en beperkingen van 3D
modelsimulaties

5.1

Inleiding

De opdrachtformulering voor dit rapport beperkt zich tot richtlijnen voor rapportage van
3D modelsimulaties van warmtelozingen in oppervlaktewateren. Echter, we menen dat
ook enkele richtlijnen voor het besluit tot 3D modelsimulaties nodig zijn. De leek zou
immers kunnen stellen dat het middel dat het meeste van de fysische processen
objectief beschrijft altijd ingezet zou moeten worden. Echter, deskundigen weten dat dit
niet altijd nodig is en er een verzameling expert-regels bestaan die voor voldoende
eenvoudige warmtelozingen kunnen worden toegepast. Omgekeerd weten
deskundigen ook dat een 3D modelsimulatie vanaf de intrede van verwarmd water in
het oppervlaktewater (near field) tot en met grote afstanden (kilometers) van de lozing
rekentechnisch ondoenlijk is of thans zelfs onmogelijk. Dit hoofdstuk gaat hierop in.

5.2

Keuze rekenmethodiek: tussen CIW rekenregels en 3D modelsimulaties

5.2.1

Inleiding

Ten eerste ligt er tussen de rekenregels van de CIW-richtlijnen en die van de 3D
berekening van de verspreiding van de warmtelozing nog een grijs gebied waar meer
complexere rekenregels dan de CIW rekenregels beschikbaar zijn maar minder
complex dan volledige 3D berekeningen. Ten tweede, de 3D berekeningen hebben hun
eigen mogelijkheden en beperkingen. Wij menen dat de verlener over voldoende
achtergrondkennis moet beschikken om de keuze tussen eenvoudige regels volgens de
CIW-richtlijnen en complexe 3D modelsimulaties te motiveren en in te zien met welke
alternatieven of nuances een aanvrager en zijn adviseur kunnen komen. De
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor dergelijke keuzes ligt bij de aanvrager.

5.2.2

1DV en 2Dh

We halen hier een voorbeeld van een diep meer in Nederland aan dat de afweging
tussen een 3D simulatie en een alternatief goed illustreert. In een meer is er geen
opvallende netto doorstroming of dieptegemiddelde stroming zodat de CIW-richtlijnen
niet kunnen worden toegepast. Immers de definitie van een mengzone en een
doorsnede is redelijk arbitrair in deze situatie. Moet er dan “dus” 3D worden gerekend?
Een tussenliggend alternatief is het gebruik van zg. 1DV (lees ééndimensionaalverticaal) modellen waarbij over de grootste waterdiepte de temperatuurverdeling door
de warmtelozing en atmosferische invloeden wordt berekend. In deze 1DV modellen
wordt rekening gehouden met de afnemende horizontale doorsnede/oppervlak bij
toenemende diepte. De 1DV modellen kunnen dezelfde modellen voor turbulentie en
verticaal warmtetransport hanteren als de rekentechnisch veel zwaardere 3D
berekeningen. Pas wanneer specifiek inzicht in of invloed van horizontale
recirculatiepatronen of in temperatuur in ondiepere delen wordt verlangd zijn dergelijke
1DV modellen onvoldoende en dienen 3D berekeningen te worden verricht.
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Een ander voorbeeld betreft de horizontale verspreiding van warmte in een
watersysteem met complexe horizontale geometrie. Nadat de geloosde warmte goed
over de waterdiepte is doorgemengd is een 3D simulatie niet meer nodig en kan
worden volstaan met een 2Dh d.w.z. diepte-gemiddelde model worden ingezet, immers
er is geen variatie van de temperatuur meer in de derde dimensie, de diepte.

5.2.3

Expert-systemen

Voor het genoemde grijze gebied tussen de rekenregels van de CIW-richtlijnen en 3D
modelsimulaties van de stroming en warmte bestaan er ook zg. expert-systemen die uit
een reeks van onderzochte lozingvarianten en stromingen voor de gebruiker een keuze
maakt van rekenregels en daarmee het resultaat toont. Het vergt wel enige
achtergrondkennis om deze expert-systemen te gebruiken.
Deze expert-systemen zijn een combinatie van theorie en empirie gebaseerd op
dimensieloze kentallen en experimenten. De systemen bestaan uit een ingebouwde
beslissingsstructuur om bij gegeven lozing en stroming uit bekende klassen van
lozingsvarianten te kiezen. In paragraaf 5.2.5 gaan we nader in op de definitie van
near-field en mid-field en op de beperkingen van de gebruikelijke 3D computercodes
voor oppervlaktewateren. Deze beperkingen liggen in de goede weergave van de
introductie van de warmtelozing in het ontvangende water wat (te) veel
details=resolutie=rekentijd vergt en in de simulatie van stroming door een opstijgende
of zinkende straal door verschil in dichtheid met ontvangende water. Dat laatste is het
zg. near-field maar gelukkig blijken daarvoor wetmatigheden te gelden en dat is de
kracht van de expert-systemen. We noemen met name het systeem CORMIX (Jirka et
al., 1996) en de titels van de volgende publicaties geven de omvang aan van dit
systeem: (Doneker & Jirka, 1991), (Jirka et al., 1991a), (Jirka et al., 1991b) en (Jirka &
Akar, 1991). Als onderdeel van CORMIX is CORJET dat het pad van de opstijgende of
zinkende straal beschrijft zoals ook NRFIELD van Roberts (2007) en JET3D van Delvigne
(1978, 1979), (Waterloopkundig Laboratorium, 1994). Echter, voorzover ons bekend is
CORMIX het meest algemene en meest toegepaste systeem. Het onderzoek naar
details van menging in dergelijke stralen loopt nog steeds, zie b.v. Xiaodong Tian
(2002). Voor een inhoudelijke beschrijving van deze expert-systemen verwijzen we
naar de genoemde referenties.
Daarnaast gebruiken de adviseurs deze expert-systemen zelf om hun 3D berekeningen
goed in te richten. We komen hier nog op terug maar vermelden alvast dat het zg. nearfield en eventueel mid-field door deze expert-systemen vaak betrouwbaarder en
rekentechnisch bezien veel sneller worden weergegeven dan de 3D modelsimulaties.
De adviseurs kiezen daarom voor een mix van beide. Hun motivatie leggen we als volgt
uit.
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Rekentijd als beperking van 3D modelsimulaties

Adviseurs bepalen hun 3D modelsimulaties volgens drie aspecten nl. toepasbaarheid,
nauwkeurigheid en rekentijd. Hoewel rekentijd een afgeleide is van de belangrijkere
aspecten toepasbaarheid en nauwkeurigheid beginnen we met overwegingen voor
rekentijd omdat deze impliciet de keuzes van toepasbaarheid en nauwkeurigheid
beïnvloedt. In het volgende zullen we geen strikte wiskundige nauwkeurigheid
nastreven maar eerder globaal geldende betrekkingen.
Tegenwoordig is in een project rekentijd in zoverre van belang dat de doorlooptijd van
het project en de personele aandacht voor de berekening, nabewerking en analyse
daardoor niet al te zeer moet worden vertraagd. In de praktijk is een praktisch
kenmerkende maat voor de rekentijd één nacht of één weekend zodat men de
resultaten vanaf de volgende morgen kan beoordelen, herhalen met andere
instellingen, uitwerken etc. en ’s avonds de berekening weer kan op- of doorstarten.
Voor 3D berekeningen van stroming en transport is de rekentijd evenredig van het
product van het aantal horizontale roosterpunten Nhor , het aantal verticale
roosterpunten Nvert en het aantal tijdstappen Ntijd volgens:
m
k
rekentijd ∝ N hor
N vert
N tijd

(5.1)

waarbij meestal de machten m en k één bedragen maar voor sommige numerieke
technieken kan vooral k tot 2 of 3 oplopen. Het aantal horizontale roosterpunten hangt
af van het oppervlak van het 3D rekendomein, het aantal verticale punten van de
resolutie waarmee gelaagdheid door zout/zoet of warm/koud dient te worden
weergegeven over waterdiepte H en tenslotte het aantal tijdstappen van de
simulatieperiode volgens:

N hor =

domein oppervlak
∆x ∆y

; N vert =

H
∆z

; N tijd =

simulatie periode
∆t

(5.2)

waarbij het product ∆x.∆y het kenmerkende oppervlak is van horizontale roosters, ∆z
de kenmerkende verticale laagdikte en ∆t de tijdstap van de simulatie. Het begrip
roostergrootte suggereert het gebruik van zg. gestructureerde roosters met een
opklimmende telling van opvolgende en naburige vierhoeken en kromlijnige varianten
daarvan. Er zijn ook computercodes gebaseerd op ongestructureerde rekencellen die
veelal uit drie- of vierhoeken bestaan met willekeurige referentie naar een roostercel.
De nauwkeurigheid van de oplossing van de meeste codes voor het simuleren van
oppervlaktewateren wordt gedomineerd door de volgende relatie tussen horizontale
roostergrootte en tijdstap:

∆t ≤ CBT

min ( ∆ x , ∆ y )
gH

(5.3)

waarin de g gravitatieversnelling is. Veelal is het zg. barotrope Courante getal CBT in
(5.3) kleiner dan orde-grootte 5.

Deltares

14

Richtlijnen voor de rapportage van 3D
modelsimulaties

Q4498

Met de relaties (5.1) t/m (5.3) kunnen in Figuur 5.1 de keuzemogelijkheden van de 3D
rekenaar worden geschetst. In dit figuur is relatie (5.3) met de blauwe lijn aangegeven.
Gegeven een keuze van de ruimtelijke resolutie (∆x in Figuur 5.1) volgt met (5.3) een
maximaal toelaatbare tijdstap ∆t voor voldoende numeriek nauwkeurige oplossing van
de stelsels vergelijkingen van zijn 3D model. Gegeven een maximale rekentijd volgt met
(5.1) de keuze in afmetingen van het horizontale rekendomein en van de
simulatieperiode. Punt T is de maximale simulatieperiode zonder ruimtelijke resolutie
zoals in een 1DV berekening. Punt L geeft het maximale horizontale rekendomein dat
met slechts één tijdstap is te berekenen, gegeven de rekentijd en zonder beperkingen
in computergeheugen. Binnen het oppervlak O-L-T liggen dan alle mogelijkheden van
domeingrootte en simulatieperiode die met minder dan de gegeven rekentijd
gesimuleerd kunnen worden. Wanneer het punt O wordt verschoven, schuift het
berekenbare tijd- en plaatsdomein O-L_T gelijkvormig mee.

Figuur 5.1

Stabiliteit en/of nauwkeurigheid verbinden tijd- en ruimtestap volgens de blauwe lijn; gegeven
een minimale ruimtestap volgt positie O. Gegeven een toelaatbare rekentijd liggen op lijn L-T
de keuzes voor domeingrootte en simulatieperiode

Bij een vaste domeingrootte en simulatieperiode loopt de rekentijd sterk op wanneer de
horizontale resolutie wordt vergroot. Immers een halvering in ∆x en ∆y en met (5.3) een
evenredige reductie in ∆t geeft 8-maal grotere rekentijd. Het zijn de beperkingen
volgens (5.1) t/m (5.3) en Figuur 5.1 die de adviseur gebruikt in zijn keuze van 3D
rekendomein en simulatieperiode. Het zijn ook deze beperkingen die de verlener en
aanvrager zich bij de opdracht tot en beoordeling van de rapportage van 3D
modelsimulaties voor warmtelozingen moet realiseren. Het is dus zaak dat de keuze
van simulatieperiode en domeingrootte vooraf goed wordt doorgenomen. In paragraaf
6.8 en 6.10 worden de eisen aan simulatieperiode en domeingrootte vanuit fysische
overwegingen globaal gegeven. De weergave van dergelijke besluiten, zowel op
fysische als numerieke gronden, dient helder in de rapportage te worden verantwoord.
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3D modelsimulaties: van near-field tot en met far-field

Ondanks hoge nauwkeurigheid kan de gehanteerde rekentechniek niet geschikt zijn om
alle relevante fysische processen weer te geven d.w.z. in het conceptuele model
waarop de computercode is gebaseerd zijn a priori vereenvoudigingen gemaakt:
dergelijke vereenvoudigingen worden niet opgeheven door een fijnere rekenrooster of
kleinere tijdstap. We lichten dit als volgt toe.

Figuur 5.2

Definitie van near-field, mid-field en far-field voor een opdrijvende lozing in een
dichtheidsgelaagde stroming

Figuur 5.2 illustreert onze definities van de begrippen near-field, mid-field en far-field in
een stroming die ook zonder de lozing dichtheidsgelaagd is. We veronderstellen hier
een lozing van water dat een dichtheid heeft dat ligt tussen de minimale en maximale
dichtheid van het ontvangende water.
In het near-field speelt de opdrijvende kracht een grote rol in het pad dat de lozing
volgt, in het bijzonder is deze kracht aandrijvend voor de verticale impuls. Hierdoor kan
het water van de lozing vertikaal versnellen alsof we een ballon in lucht loslaten. Het
lichter geloosde water drijft op, vormt een straal met een snelheidsverschil t.o.v. het
omringende water waardoor na enige afstand deze straal vertraagd en afbuigt in de
stromingsrichting. Terwijl deze straal afbuigt ontstaat er menging en impulsuitwisseling
met het omringende water en verliest de straal zijn verschil in snelheid en dichtheid met
het omringende water. Zodra de verticale snelheid van de straal “voldoende” gering is
geworden gaat de straal over in een horizontale pluim en dit is het mid-field van de
lozing. De afmetingen en geometrie van het mid-field is afhankelijk van de inrichting van
de lozing. Deze inrichting kan het open einde zijn van een horizontale pijp, of van
meerdere pijpen, geperforeerde buizen, een diffusor etc.. Geleidelijk aan vervagen de
invloed van de eigenschappen van de lozingsinrichting op de straal en worden de
stromingseigenschappen en de verspreiding van de pluim door de omringende
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stroming en turbulentie verder gewijzigd. Dit is het eindstadium van de lozing: het farfield.
Voorgaande geeft al aan dat het rekenrooster voldoende klein zou moeten zijn om de
vormgeving van het begin van het near-field goed op het rooster weer te geven. Deze
eis geeft roosters van hooguit enkele meters, maar eerder decimeters, en ook over de
waterdiepte. Echter, de computercode dient ook gebaseerd te zijn op de oplossing van
de vergelijking voor de verticale impuls, immers de opdrijvende kracht werkt
nadrukkelijk door in deze vergelijking. Dit vergt niet alleen de oplossing van de verticale
impulsvergelijking maar ook van de druk wat veel meer rekentijd vergt dan de oplossing
van alle verticale en horizontale impulsvergelijkingen, turbulentiemodellen en
warmtetransport bij elkaar. Deze rekenmethode wordt in onze civiele toepassingen wel
de niet-hydrostatische oplosmethode genoemd. In industriële stromingen spreekt men
over CFD-codes (Computational Fluid Dynamics) maar dergelijke codes kunnen niet of
zeer moeilijk met een beweeglijk wateroppervlak rekenen. Kortom de prijs die een
aanvrager moet betalen om met inbegrip van het near-field in 3D te gaan rekenen is
onredelijk hoog en de haalbaarheid om tot kilometers ver van het lozingspunt te
rekenen is zelfs twijfelachtig: het punt O in Figuur 5.2 ligt dan te dicht bij de oorsprong
van de tijd- en ruimteresolutie.

5.2.6

De combinatie expert-systeem en 3D modelsimulaties

Veel adviseurs kiezen daarom voor een gecombineerde aanpak waarbij de
eigenschappen van de warmtelozing in het near-field met een expert-systeem worden
bepaald. Voorbeelden zijn Straal3D van WL|Delft Hydraulics en CORJET, een onderdeel
van het in en voor de VS ontwikkelde expert-systeem CORMIX, waarover later meer.
Gegeven de details van de inrichting van de warmtelozing en de mogelijk
dichtheidsgelaagde stroming van het ontvangende water geven deze expert-systemen
aan waar de overgang van near-field naar mid-field optreedt en wat dan de
verdunningsfactor is van de oorspronkelijke lozing met het omringende water. Met
name in getijstromingen kan zowel de horizontale positie als de verdunningsfactor van
de warmtelozing aanmerkelijk in de tijd variëren. Afhankelijk van de verdunning en het
verticale evenwicht van de pluim met het omringende water in tijdsafhankelijke
dichtheidsgelaagdheid (eb-vloed-zouttong) zal ook de verticale positie van de near-midfield overgang variëren. Op basis van deze uitkomsten besluit de 3D rekenaar waar in
het rekenrooster de pluim in de simulaties wordt geïntroduceerd en met welke
temperatuur en omvang/doorsnede van de pluim. Momenteel zijn deze besluiten niet
objectief maar worden door de expert beoordeeld. En natuurlijk zal hierover in de
rapportage verantwoording over moeten worden afgelegd.
Veel adviseurs kiezen voor deze introductie van de warmtelozing op de near-mid-field
overgang omdat vervolgens een rekenmethodiek kan worden ingezet waarbij de
vergelijking voor de verticale impuls wordt vereenvoudigd tot een balans tussen de druk
op een zekere diepte en het gewicht van het water daarboven. Deze balans levert de
zg. hydrostatische druk op volgens:
ζ

p ( z ) = patm + g ∫ ρ ( z ′ ) d z ′

(5.4)

z
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waarin patm de atmosferische druk is, ζ de verticale positie van het wateroppervlak, z de
verticale positie onder het wateroppervlak en ρ de soortelijke dichtheid van water. Voor
de eenvoud van presentatie is in (5.4) de afhankelijkheid van vooral ζ en ρ van de
horizontale (x,y)-positie weg gelaten hoewel deze horizontale variaties juist wel de
aandrijvende kracht leveren voor de horizontale impulsvergelijkingen.

Figuur 5.3

De verschillen in soortelijke dichtheid van zoet water van 40 0C door toename van saliniteit en
afname van temperatuur

De soortelijke dichtheid van water neemt toe met toenemende saliniteit en afnemende
temperatuur, maar zoet water heeft een maximale dichtheid bij ca. 4 0C. Deze relaties
worden o.a. beschreven in de zg. UNESCO formules (UNESCO, 1981-1991) en deze
formules bevelen aan voor Nederlandse oppervlaktewateren. Figuur 5.3 toont de
afhankelijkheid van de soortelijke dichtheid van oppervlaktewater voor de saliniteit en
de temperatuur. De invloed van saliniteit, gegeven kenmerkende verschillen van meer
dan 10 ppt is groter dan die van temperatuur. De verandering van de dichtheid over de
waterdiepte en in horizontale richting b.v. door de warmtelozing is dus afhankelijk van
de saliniteit en de temperatuur van het ontvangende water. Uit het rechterdeel van
Figuur 5.1 kunnen we afleiden dat een temperatuurverhoging van b.v. 5 0C in
omringende water van 10 0C een geringere dichtheidsverlaging geeft dan bij 25 0C ; in
het laatste geval is de stroming meer gestratificeerd dan in het koeler voorbeeld.
Zodoende zijn de condities waaronder de warmtelozing wordt gesimuleerd essentieel
en dienen in de rapportage te worden verantwoord.
De toepassing van de vereenvoudiging (5.4) voor de druk wordt in zeer veel
computercodes voor civieltechnische stromingsvraagstukken gebruikt en de soortelijke
dichtheid in (5.4) wordt zoals in Figuur 5.3 nauwkeurig berekend. Het resultaat is dat de
druk niet meer met de tijdrovende procedure wordt opgelost en evenmin de verticale
impulsvergelijking. De combinatie van (5.4) en de horizontale impulsvergelijkingen
wordt de ondiep-water-vergelijkingen genoemd. Een merkwaardige benaming die bij
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leken tot misverstanden leidt omdat de waterdiepte nl. geen rol speelt: (5.4) is ook in
oceanen van toepassingen. Er kan beter over lange-golf-vergelijkingen worden
gesproken omdat de drukverdeling door lange golven, zoals getijgolven, wel
hydrostatisch is. De rekentijd voor de oplossing van de ondiep-water-vergelijkingen met
(5.4) is aanmerkelijk korter dan voor de volledige aanpak met drukoplossing. Met de
methode van de ondiep-water-vergelijkingen kan in 3D de warmtelozing over kilometers
worden gevolgd.
Dit is de rekentechnisch haalbare aanpak die de meeste adviseurs volgen: eerst de
condities en positie van de near-mid-field overgang met expert-systemen bepalen en
pas dan deze in de ondiep-water-vergelijkingen introduceren. Vervolgens worden de
ondiep-water vergelijkingen in 3D oplossen waaruit de warmtelozing in het mid-field en
far-field volgt, zie ook Figuur 5.2.

5.2.7

Ongestructureerde roosters, domeindecompositie en gekoppelde 1D-2Dh-3D
hydrostatisch 3D niet-hydrostatisch

Naast de toepassing van de hydrostatische druk hebben de beperkingen in de grootte
van het 3D rekendomein door vnl. rekentijd geleid tot een reeks varianten. We noemen
kort de volgende:
1. ongestructureerde rekenroosters met rekencellen die vaak drie- of vierhoeken
zijn. Door het ontbreken van de noodzaak van opeenvolgende telling van
naburige rekencellen is er een grotere flexibiliteit in de resolutie en positie van
de rekencellen dan bij gestructureerde rekenroosters. Met ongestructureerde
roosters kan eenvoudig een hoge resolutie bij de lozing worden bereikt terwijl
voor rekentechnieken gebaseerd op gestructureerde roosters de volgende
methodieken worden toegepast.
2. curvilineaire roosters waarbij de roosters beter een gekromde randgeometrie
volgen en door een goede roostergenerator (mens en computercode) bij het
lozingspunt kunnen worden geconcentreerd in een fijner rooster;
3. domeindecompositie: het opdelen van 3D domeinen met fijnere horizontale
roosters dichtbij de warmtelozing en elders grovere roosters;
4. domeindecompositie: variatie van het aantal verticale lagen in verschillende
rekendomeinen;
5. decompositie in modeldimensies: koppelen van 1Dh aan 3D of 2Dh aan 3D
modellen naar gelang de ontwikkeling van de verticale en laterale menging van
de warmtelozing in het far-field;
6. procesdecompositie: b.v. het oplossen van de niet-hydrostatische 3D
vergelijkingen in een domein rond het lozingspunt en koppelen aan de ondiepwater vergelijkingen in het mid-field en far-field.
Hoewel in het laatste geval het near-field met de correcte stromingsvergelijkingen wordt
opgelost geldt in deze en ook in de overige varianten dat de tijdstap waarin alle
vergelijkingen in alle rekendomein gekoppeld worden opgelost door het domein met de
fijnste roosters worden bepaald. Met andere woorden tijd-decompositie is vaak niet
mogelijk met de ons bekende programmatuur voor de simulatie van de stroming in
oppervlaktewateren. Zodoende wordt de rekentijd toch door de hoogste resolutie in het
gehele rekendomein bepaald.

Deltares

19

Richtlijnen voor de rapportage van 3D
modelsimulaties

5.2.8

Q4498

Warmte-uitwisseling door het wateroppervlak

Afhankelijk van de watersystemen zal de adviseur kiezen uit twee klassen van
modellen voor de warmteuitwisseling door het wateroppervlak nl. voor de absolute of
voor de relatieve warmtefluxen.
In het geval van absolute warmtefluxen worden alle relevante warmtefluxen apart
gemodelleerd en opgeteld tot de netto warmteflux. De relevante warmtefluxen zijn:
1. zoninstraling: gehinderd door bewolking en geabsorbeerd in water;
2. terugstraling: warmteverlies van water door effectieve infrarood terugstraling,
gehinderd door bewolking en waterdamp;
3. convectie: door verschillen in lucht- en watertemperatuur en
4. verdamping: warmteverlies door verdamping naar gelang de luchtvochtigheid.
De modellen voor de afzonderlijke warmtefluxen bevatten modelcoëfficiënten waarvoor
die voor convectie en verdamping (resp. de zg. Stanton en Dalton getallen) binnen een
redelijke range als afregelparameters worden gebruikt. Figuur 5.4 toont een
kenmerkend voorbeeld van de warmtefluxen en hun onderlinge verhouding. Merk op
dat verdamping door een luchtvochtigheid geringer dan 100% de dominante verliesterm
is. De eenheden van Figuur 5.4 zijn gekozen voor een wateroppervlak van 100 ha
(1Mm2) en tonen de grote vermogens die er spelen in de warmte-uitwisseling door het
wateroppervlak. Door de lijndikte in Figuur 5.4 is het gehanteerde dag-nacht ritme in
vooral de zonflux niet meer zichtbaar en lijkt de jaargemiddelde totale flux positief te
zijn, maar dat is niet geval.

Figuur 5.4

Deltares

De warmtefluxen door het wateroppervlak van 1 Mm2 (b.v. 500*2000 m2 ) in MW of in W/m2,
gebaseerd op de meteorologische waarnemingen bij Schiphol in 2003
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Het voordeel van dergelijke absolute warmtefluxmodellen is dat deze geschikt zijn voor
de autonome ontwikkeling van de watertemperatuur. Het nadeel is dat deze absolute
warmtefluxmodellen moeten worden afgeregeld op metingen en veel meteorologische
informatie verlangen, zie ook paragraaf 6.3.2.
De tweede klasse van modellen zijn de relatieve of excess warmtefluxmodellen waarbij
de netto warmteflux door een veranderde watertemperatuur t.o.v. de natuurlijke
watertemperatuur wordt berekend. Een prominent excess warmtefluxmodel is dat van
Sweers (1976). Dit en andere excess warmtefluxmodellen berekenen de netto
verandering in de warmteflux bij gegeven natuurlijke temperatuur van het
oppervlaktewater Tw,nat volgens

Qnetto = λ (Tw, sim − Tw,nat ) ⎡⎣W m −2 ⎤⎦ ; λ = λ (U wind , Tw, sim ) ⎡⎣W m −2 K ⎤⎦

(5.5)

waarbij λ de zg. warmteuitwisselingscoëfficiënt is en Tw,sim de temperatuur van het
oppervlaktewater tijdens de warmtelozing. De warmteuitwisselingscoëfficiënt λ wordt
afgeleid uit absolute modellen voor de warmteflux en betrokken op de kenmerkende
luchttemperatuur en luchtvochtigheid: het model van Sweers (1976) voor λ is
afgestemd op het weerbeeld in gematigde klimaatzones.
Het voordeel van excess-modellen is dat alleen de windsnelheid nodig is en eventueel
een tijdreeks van de temperatuur Tw,nat van het oppervlaktewater onder natuurlijke
omstandigheden. Een bijkomend voordeel is dat er geen verdere modelafregeling voor
de warmtefluxen nodig is, immers zonder warmtelozing is in (5.5) het
temperatuurverschil nul. Het nadeel is dat de natuurlijke temperatuur van het
oppervlaktewater binnen het rekendomein niet mag variëren en de watertemperatuur
bekend moet zijn en dat het excess-model ongevoelig is voor afwijkende
bewolkingsgraad en luchtvochtigheid t.o.v. de huidige situatie. De excesswarmtemodellen zijn zeker bruikbaar en blijken vaak toegepast te worden. Echter,
wanneer de absolute temperatuur een grens is of bij klimaatscenario’s geven wij de
voorkeur aan de (absolute) warmtefluxmodellen.
Figuur 5.5 toont het verloop van λ voor 1990 en 2003 en het gemiddelde over 2003
bedraagt ca. 26 Wm-2 K-1. Voor een verder overzicht van warmtefluxmodellen zie b.v.
(Boderie & Dardengo, 2003).
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De warmteuitwisselingscoëfficiënt volgens (Sweers, 1976) voor de meteorologische condities
bij Schiphol in 1990 en in 2003
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6

Richtlijnen voor 3D modelsimulaties en rapportage

6.1

Inleiding

In Hoofdstuk 3 werden de beperkingen van de CIW-rekenregels besproken waaruit
voor bepaalde situaties de aanbeveling tot 3D modelsimulaties volgen. De CIWrichtlijnen doen vervolgens geen uitspraak over de aard en rapportage van de
simulaties van een warmtelozing. Om warmtelozingen zonder gebruik van de CIWrekenrekel in complexe situaties te beoordelen is meer eigen inzicht nodig. De 3D
rapportage moet de verlener in staat stellen om deze beoordeling naar behoren uit te
voeren en dient dus alle daarvoor benodigde informatie te bevatten. Belangrijk is dat de
rapportage van 3D modelsimulaties de verlener het vertrouwen biedt dat de
verspreiding van warmte dermate waarheidsgetrouw is gesimuleerd dat de
gehanteerde simulatie-methodiek ook extreme situaties die zelden of nog niet zijn
voorgekomen, laat staan gemeten, betrouwbaar zal voorspellen.
Dit vertrouwen kan en zal vaak langs verschillende wegen worden bereikt. Idealiter is
de gehanteerde 3D computercode objectief en vrij van subjectieve invloed van de
gebruiker op de uitkomsten. De werkelijke situatie is dat het 3D computermodel wordt
ingesteld om met voldoende fijne resolutie en maximaal toelaatbare rekentijd een
voldoende nauwkeurig antwoord te geven. De compromissen en hun consequenties die
hierin en in de a priori gekozen modelconcepten of -vereenvoudigingen liggen moeten
helder gerapporteerd worden. Veiligheidshalve moeten dergelijke keuzes leiden tot een
overschatting van de temperatuurverhoging.
Calibratie van de modelinstellingen voor het onderhavige watersysteem en validatie
ervan zijn vaak niet zo onafhankelijk als ze lijken bijvoorbeeld door een gebrek aan
meetgegevens of een gebrek aan onderscheid in condities voor calibratie en voor
validatie.
Dit hoofdstuk toont een piramide van richtlijnen en adviezen om het antwoord van de
adviseur op de volgende vraag te vertrouwen: wat is het ruimtelijke en tijdelijke verloop
van de veranderde watertemperatuur door de beschouwde warmtelozing onder
extreme condities?
Pas dan kan de verlener met het verkregen vertrouwen, gemotiveerd met eigen inzicht
en oordeel, adequate voorschriften in de vergunning opnemen, bijvoorbeeld over de
manier waarmee om te gaan met tijdelijke en ruimtelijke overschrijdingen.
In voorgaande liggen dus al drie criteria besloten voor een goede rapportage: een
bewijs van de kwaliteit van de simulatie voor het onderhavige probleem en/of
watersysteem, de definitie van wat extreme situaties zijn en informatie waarop de
verlener (gemotiveerd) eventuele afwijkingen kan toestaan. Tevens dient de verlener
met de rapportage voldoende inzicht te krijgen in het effect van de warmtelozing op de
watertemperatuurverdeling in de meest kritieke doorsneden en stromingssituaties die
voor waterkwaliteit, ecologie en biologie van belang zijn. Op dit punt is er a-priori inzicht
van de verlener nodig om de aanvrager en zijn adviseur te instrueren over dergelijke
doorsneden en stromingssituaties en de uitkomsten inzichtelijk te rapporteren. Een
dergelijk overleg, op verschillende stadia van de uitvoering van de 3D studies, is
gewenst wat leidt tot een zeker protocol voor overleg tussen verlener, aanvrager en
adviseur, zie Hoofdstuk 8.
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In het algemeen kunnen we verwijzen naar de richtlijnen voor Good Modelling Practice
(Waveren e.a., 1999). Echter, dit hoofdstuk specificeert deze algemene richtlijnen voor
de 3D modelsimulatie van warmtelozingen in Nederlandse oppervlaktewateren,
waaronder ook kleine meren en plassen.

6.2

Kwalificatie van de computercode voor 3D modelsimulaties

6.2.1

Gekwalificeerde computercodes

In de internationale, civieltechnische wereld zijn de computercodes bekend die met
succes zijn en worden toegepast voor de 3D modelsimulatie van uiteenlopende
dichtheidsgelaagde stromingen waaronder warmtelozingen. Door publicaties en/of
deelname aan testcases voor validatie van de computercodes is de kwaliteit van deze
codes wel gewaarborgd, maar ook door het instituut gewaarborgde rapportages waaruit
blijkt dat de code relevante veldmetingen goed en objectief beschrijft. Een afgeleide
maatstaf is hoeveel andere instituten/consultants deze code voor hun werk toepassen.
We bevelen aan een zg. shortlist van dergelijke a priori gekwalificeerde codes te
maken.

6.2.2

Nog te kwalificeren computercodes

De overige, minder bekende computercodes dienen zich expliciet te kwalificeren voor
de gestelde taak. Er moet dan aangetoond worden dat de code de positie van een
zouttong in een zout-zoet getijstroming en de temperatuurstratificatie in een meer goed
kan simuleren.
De indringing van een zouttong in een getijstroming tegen een zoetwaterstroming in is
een hydrodynamisch proces waarbij de interne snelheidsverdeling, de
voortplantingssnelheid en de verdunning/menging van de zouttong afhangen van de
horizontale drukgradiënt door horizontale verschillen in dichtheid. Hierbij is saliniteit een
behoudende grootheid die eenmaal numeriek sterker dan fysisch doorgemengd niet
meer hersteld wordt. Zodoende wordt de kwaliteit van de code en zijn
turbulentiemodellen voor een fysisch correcte menging en intern transport voor het
onderhavige doel getoetst.
In de simulatie van de verticale temperatuurgelaagdheid in een meer ligt de nadruk op
de warmte-uitwisseling door het wateroppervlak en de verticale menging van deze
warmte door modellen voor turbulente menging en voor de warmte-opname en -afgifte.
Deze twee essentiële cases vergen nl. de specifieke eigenschappen die nodig zijn voor
de simulatie van warmtelozingen onder omstandigheden waar de CIW-richtlijnen niet
meer direct toegepast kunnen worden.
Tevens moet ook van deze minder bekende codes worden aangetoond op welke wijze
hun versies worden beheerd en in principe beschikbaar blijven voor gebruik en controle
door derden.
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Na deze vaststellingen kan met reële zekerheid geconcludeerd worden dat het de
gebruiker is die foute keuzes of beslissingen maakt en niet de code. Derhalve is het
aan te bevelen dat ook de gebruiker zich kwalificeert. De rest van dit hoofdstuk gaat
dan over de verantwoording van de juiste keuzes en beslissingen van de gebruiker van
de computercode voor de simulatie van warmtelozingen in oppervlaktewateren.

6.3

Condities van forcering

Vooraf moeten verlener, aanvrager en adviseur duidelijke afspraken maken over de
condities van de analyse/simulaties.
De analyses vallen uiteen in diagnostische analyses/simulaties d.w.z. voor situaties die
in het verleden zijn opgetreden en prognostische analyses/simulaties voor afwijkende
condities in de toekomst zoals onder omstandigheden van monitoring en/of
handhaving. Uiteraard verlangen de diagnostische analyses wel voldoende metingen.
Zowel voor de hydraulische, thermische als meteorologische randvoorwaarden is het
aan te bevelen kenmerkende seizoenen of jaren (uitzonderlijk warm/nat/droog ;
veel/weinig debiet ; lage/hoge waterstanden ; dood-sprintij cyclus ; operationeel beheer
sluizen) te definiëren voor alle studies over warmtelozingen. Dit bevordert de
beoordeling van verschillende studies.
Voor de berekening van de koelcapaciteit van gebouwen zijn en worden er
vergelijkbare initiatieven ontplooid als verbetering op de NEN-EN-ISO 15927-4 normen
waarin voor een periode van 10 aaneengesloten jaren de meteorologische gegevens
worden gedefinieerd. Deze lange reeks leidde tot het definiëren van een “verkort
referentiejaar” (NEN 5060) en in Europees verband zg. Test Reference Years. Voor
meer informatie verwijzen we naar ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector.
Parallel aan het deelproject van dit rapport over richtlijnen voor rapportage van 3D
modelsimulaties van warmtelozingen lopen er andere deelprojecten waarin de
genoemde extrema en hun onderlinge samenhang nader worden onderzocht. Uit deze
overige studies kan de waterbeheerder, ev. in overleg met deskundigen van o.a.
Waterdienst, de te simuleren condities vast stellen.
De diagnostische simulaties zullen nodig zijn voor een validatie van het model met
waarnemingen en/of voor calibratie van modelparameters zoals die van een
warmtefluxmodel, zie paragraaf 5.2.8.

6.3.1

Stromingscondities

De waterbeheerder dient de maatgevende extreme stromingsgegevens voor de
diagnostische en prognostische analyses beschikbaar te stellen. De getijdestations
voor simulaties in zeehavens en estuaria zijn dan uiteraard essentieel maar ook de
eventuele windopzet. In watersystemen waar het zoutgehalte kan variëren zal niet
alleen het chloride-gehalte maar ook de watertemperatuur zijn gemeten teneinde de
soortelijke dichtheid van water te bepalen. Zodoende is de watertemperatuur meestal
op verschillende locaties in de waterwegen bekend.
We bevelen aan dat verlener een lijst opstelt met contactpersonen en referenties naar
beschikbare (digitale) bronnen van meetseries en RWS-model berekeningen.
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Redelijkerwijs moet voorkomen worden dat de aanvrager/adviseur op zoek moet gaan
naar meetgegevens, meetlocaties en de kwaliteit zelf moet beoordelen of kiezen. De
vermeende subjectiviteit van de adviseur kan in dit stadium worden vermeden.

6.3.2

Meteorologische condities

De meteorologische informatie dient van het KNMI te komen. Mogelijk kan in overleg
met KNMI voor de eenmalig gedefinieerde analyse-jaren de meteorologische gegevens
met voldoende hoge tijd- en ruimtelijke resolutie worden opgeslagen en via de
waterbeheerder worden geleverd. Zelfs in Nederland vinden we regionale verschillen in
vooral de windsnelheid en –richting en luchttemperatuur.
We bevelen aan om voor Nederland een kaart te maken waaruit blijkt in welke regio
welk weerstation moet worden toegepast. De afstand en de condities tussen het
onderhavige watersysteem en het meetstation kunnen aanleiding geven tot verdere
detaillering. Het meetstation zal veelal in het open veld staan maar het watersysteem bij
het lozingspunt kan b.v. in bebouwde omgeving liggen waardoor luwte en andere
schaduwwerking wel speelt. Hoewel het kennelijk nog geen standaardproduct is kan
KNMI wel met zg. down-scaling voor deze locale condities corrigeren. Met name voor
de wind (snelheid en richting) kunnen met down-scaling berekende fijnmazige
windvelden een meerwaarde hebben omdat wind vaak een sturende variabele is voor
menging van water (denk ook aan stratificatie) en altijd van groot belang is voor de
afkoeling van warmtelozingen.
Voor de tijdresolutie bevelen we aan de gegevens per uur of korter te gebruiken zodat
het dag-nacht ritme van de meteorologische condities op de watertemperatuur met
voldoende resolutie wordt ingevoerd. De meting en verwerking tot tijdreeksen van de
directe zoninstraling verdient de voorkeur boven het reduceren van de maximale
zoninstraling ( ca. 1320 W/m2 ) voor breedtegraad , datum en tijdstip en voor
wolkvorming. Vooral deze laatste correctie heeft aanmerkelijke onzekerheden omdat de
wolkvorming in octanten (1/8) wordt gegeven wat nogal discrete stappen in de reductie
van de ontvangen zoninstraling blijkt te geven. Ook al is de zoninstraling gegeven dan
nog is de bewolkingsgraad nodig i.v.m. warmteverlies van het water door infrarood
terugstraling via de atmosfeer naar het heelal.
Afhankelijk van het gehanteerde warmtefluxmodel (pararaaf 5.2.8) kunnen de volgende
meteorologische gegevens nodig zijn:
1. windsnelheid en -richting op 10m hoogte;
2. luchttemperatuur ;
3. luchtvochtigheid ;
4. zoninstraling en
5. bewolkingsgraad.
Het hydrodynamische model verlangt eveneens sturing door de windsnelheid en –
richting. De door het water ontvangen zoninstraling wordt na een correctie voor reflectie
(albedo) veelal over een zekere waterdiepte geabsorbeerd. Deze reflectiecoëfficiënt en
de lengteschaal van de absorptie dient te worden gegeven en hangt sterk af van de
troebelheid van het water. Bij grote troebelheid wordt de meeste warmte direct onder
het wateroppervlak opgenomen waardoor de temperatuur van het oppervlaktewater
hoger kan zijn dan in helder water. Voorgaande is wel afhankelijk van het gehanteerde
warmtefluxmodel, sommige modellen zijn ongevoelig voor dergelijke variaties.
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Paragraaf 5.2.8 geeft een beperkt overzicht en inzicht in twee klassen van
warmtefluxmodellen. De eerste klasse berekent de absolute warmtefluxen door het
wateroppervlak op basis van bovenstaande lijst en waarmee in principe de
watertemperatuur autonoom kan
worden
berekend. Deze klasse van
warmtefluxmodellen is nodig in geval van diepe meren/plassen waar de natuurlijke
watertemperatuur ’s zomers temperatuurstratificatie kan geven en deze stratificatie
moet worden gesimuleerd en niet via (rand/begin)-voorwaarden worden opgelegd.
De tweede klasse zijn de excess-modellen waar de warmteflux wordt berekend t.o.v.
een gegeven achtergrondtemperatuur van het oppervlaktewater. De excess-modellen
zijn wel geschikt om variaties in de watertemperatuur door de warmtelozing te geven
mits de natuurlijke watertemperatuur binnen het rekendomein constant is. Dergelijke
excess-modellen verlangen wind en de temperatuur van het ongestoorde/natuurlijke
oppervlaktewater waarvoor meetgegevens nodig zijn. Thans worden excess-modellen
het meest toegepast voor goed doorstroomde watersystemen.
Deze informatie is geschikt voor simulaties in de zg. diagnostisch mode waarbij dus met
een waargenomen weerpatroon wordt gerekend b.v. voor calibratie of validatie of voor
de projectie van de nieuwe of aangepaste warmtelozing op condities die in het verleden
voorkwamen. Voor werkelijk prognostische simulaties d.w.z. voor een toekomstig
weerbeeld zijn additionele bewerkingen nodig en dat is het onderwerp van de volgende
paragraaf.

6.3.3

Projectie naar de toekomst: klimaatscenario’s

De verleende vergunning wordt niet meer zoals vroeger voor een beperkte periode van
b.v. 5 jaar afgegeven zodat klimatologische veranderingen altijd relevant zijn bij de
verlening. Bovendien is de periode van afschrijving van de installaties tientallen jaren
en zal aanvrager op grond daarvan rekening willen houden met het effect van
klimatologische veranderingen, temeer daar bij verandering of uitbreiding van de
installaties de vergunning opnieuw beoordeeld wordt. Tevens verlangt de publieke
opinie en oppositie dat er tenminste kwalitatief inzicht wordt gegeven in de lange termijn
effecten. De verlener dient zich bewust te zijn van de eventuele toekomstige gevolgen
teneinde klachten van de overige vergunninghouders te vermijden.
Verder kunnen de klimatologische condities zo wijzigen dat in een keten van
warmtelozingen op hetzelfde watersysteem thans geen maar mogelijk later wél een
directe beïnvloeding is van de inlaattemperatuur door bovenstroomse warmtelozingen.
Daarbij moet opgemerkt dat zelfs in het heden niet altijd rekening gehouden wordt met
samenhang tussen verschillende lozingen in een beheersgebied, zeker niet op
stroomgebiedniveau. In de 3e deelopdracht van deze studie wordt bijvoorbeeld wel de
onderlinge beïnvloeding van de warmtelozingen van Shell en Essent in het Hollands
Diep bestudeerd maar de invloed van warmtelozingen bovenstrooms van Lobith speelt
daarbij geen rol.

In dergelijke gevallen zou de verlener kunnen wensen prognostische analyse/simulaties
te presenteren voor de situatie in b.v. 2050. Hierover heeft het KNMI een brochure en
onderliggende rapportage met vier klimaatscenario’s, zie (KNMI, 2006) en (Van de Hurk
et al., 2006). Uiteraard zullen nieuwe inzichten en schattingen deze scenario’s kunnen
actualiseren.
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Deze klimatologische scenario’s zijn nog niet voldoende omdat ze geen (b.v. uurlijkse)
tijdreeksen opleveren. Dergelijke tijdreeksen zouden o.i. moeten worden samengesteld
met de techniek van synthetische tijdreeksen (Van den Boogaard et al., 2003) en (Van
den Boogaard & Uittenbogaard, 2004).
We bevelen aan om tijdreeksen over een jaar en voor verschillende klimaatscenario’s in
Nederland beschikbaar te maken zodat er uniformiteit is in de beoordeling van de
verschillende studies wat de verlener ook meer inzicht biedt in de mogelijkheden en
beperkingen van (aanvragen voor) toekomstige warmtelozingen.

6.3.4

Verre-veld thermische (rand) condities

Met uitzondering van voldoende kleine meren en plassen vormt het 3D rekendomein
een coupure van het totale watersysteem. Over de bepaling van de afmetingen van het
rekendomein komen we later nog terug in paragraaf 6.8. Op de zg. instroomranden van
het rekendomein wordt warmte in het numerieke model geïmporteerd. Het is dus nodig
dat de watertemperatuur samen met het debiet zeker in de tijd maar waar nodig ook
ruimtelijk variërend op de doorsnede van de instroomranden wordt voorgeschreven. In
estuaria waar rivier- en zeewater door het getij wisselend in- en uitstromen kan de
watertemperatuur tussen de (tijdelijke) instroomranden aanmerkelijk verschillen.
Wanneer deze variaties in watertemperatuur binnen het rekendomein merkbaar zijn
wordt de toepassing van een excess-warmtefluxmodel twijfelachtig, zie paragraaf 5.2.8
voor een nadere toelichting.
De verlener dient de aanvrager te verwijzen naar de bestanden van RWS
meetgegevens waaruit de informatie over debieten, waterstanden en watertemperatuur
kan worden opgevraagd. Voor prognostische berekeningen onder extreme condities zal
verlener de aanvrager de berekende /geprojecteerde watertemperaturen moeten
leveren.
We merken hier op dat in een ander onderdeel van dit project de extreme condities
worden geschat en er een 1D Sobek model wordt opgezet teneinde de
watertemperatuur in belangrijke rivieren en kanalen in Nederland te simuleren.
Voor plassen en kleine meren verwijzen we naar de adviezen in de vorige paragraaf
6.6.3 waarmee WL|Delft Hydraulics inmiddels ervaring heeft opgedaan.

6.4

Bathymetrie

De waterbeheerder zal de gegevens over de bathymetrie ter beschikking stellen. Bij
voorkeur door definitie en verwijzing naar RWS databestanden, kadastrale informatie
en ontwerpgegevens van de waterwegen. De bathymetrie moet actueel zijn wanneer
onderhoudsbaggerwerkzaamheden en stortingen plaats vinden in het rekendomein.
Voor sommige plassen in Nederland wordt deze informatie bij de relevante gemeente
beheerd zodat hoogheemraadschappen of waterschappen de actuele bathymetrie
mogelijk niet kennen, zie ook Hoofdstuk 4 en Figuur 4.1.
Het rapport zal grafisch de gehanteerde bathymetrie presenteren met het inname- én
lozingspunt van de warmtelozing.
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6.5

Near-field beschrijving van de warmtelozing en onttrekking

6.5.1

Definitie positie in watersysteem

Voor een waardevolle 3D modelsimulatie dient o.a. de initiële menging van warmte na
lozing nauwkeurig te worden gedefinieerd. Deze definitie begint bij de vormgeving en
de positie in het watersysteem. Deze informatie moet de aanvrager verstrekken en de
relevante gegevens daarvan moet de adviseur in zijn rapport samenvatten.
Vervolgens het schatten van de initiële menging (verdunning) van de lozing. Tenslotte
de 3D modelsimulatie met de juiste verdeling van de warmtebronnen te initialiseren. De
laatste twee stappen worden in paragraaf 6.6 uitgewerkt.
De verlener dient de realisatie van het hydraulische deel van inrichting van de
warmtelozing op oppervlaktewater te kennen. De aanvrager dient deze informatie aan
te leveren ofwel door de bouwvergunning op te sturen of, als die er nog niet is, het
ontwerp geven van de inrichting met de maatvoering van het hydraulische deel van
inrichting en de positie t.o.v. kenmerkende afmetingen van de waterweg. In het laatste
geval is het nog niet duidelijk of dit ontwerp ook wordt gerealiseerd en moet de
aanvrager de verlener hiervan overtuigen.
Wanneer de realisatie onduidelijk blijft komt de nadruk meer op controle van de effecten
van de warmtelozing door een goed monitoringplan, waarover later meer.
Volgens (CIW, p. 49) is de locatie van onttrekking van het koelwater belangrijk zodat
deze (bij voorkeur) niet in paaigebieden, opgroeigebieden voor juveniele vis en
trekroutes liggen.

6.5.2

De onttrekking

In de beoordelingssystematiek is aangegeven voor alle type wateren gestreefd moet
worden naar een zo gering mogelijke onttrekking, voor kanalen, getijdenhavens en
rivieren mag niet de onttrekking niet leiden tot significante effecten in paai en
opgroeigebied. De CIW- beoordelingssystematiek stelt geen kwalitatieve criteria ter
voorkoming van de inzuiging van vis door de onttrekking van oppervlaktewater voor
koelwater, zie verder Hoofdstuk 3.
De richtlijnen geven wel de voorkeur aan het beperken van dit debiet en dan een
hogere lozingstemperatuur toe te staan. We menen dit punt wel kort te moeten
memoren omdat zowel verlener als aanvrager gebaat zijn bij een goede locatie van de
onttrekking. Ten eerste om recirculatie van koelwater van de eigen of andere
warmtelozingen te voorkomen. Ten tweede de locatie en de beperking van het debiet
ter voorkoming van inzuiging van vis(larven) en sediment. We merken op dat de
stroming naar het punt van onttrekking vaak ruimtelijker meer verdeeld plaats vindt dan
de straalvorming door de warmtelozing.

6.5.3

In model: warmtelozing koppelen aan onttrekking

Voor de simulatie van de warmtelozing zelf is ook de locatie en diepte van belang om
vast te stellen wat de temperatuur en saliniteit van het onttrokken water is of kan zijn.
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Wanneer temperatuur en/of saliniteit bij het punt van onttrekking variëren dient er
gekoppeld te worden gerekend d.w.z. de saliniteit en temperatuur van het geloosde
water moet tijdens de simulatie gebaseerd zijn op de saliniteit en temperatuur bij
onttrekking en uiteraard op de afgegeven warmte. De maximale snelheid waarmee
water wordt onttrokken dient te worden gegeven vanwege de kans op inzuigen van
vis(jes). Aan de onttrekking worden nog meer eisen gesteld (CIW, p. 49) maar deze zijn
niet relevant voor de warmtelozing.

6.5.4

De warmtelozing

Het rapport dient de extremen in warmtelozing zowel in vermogen, debiet als in duur en
variaties in tijd te beschrijven, conform de vergunningaanvraag.
Voorzover het near-field en eventueel zelfs (delen van) het mid-field (Figuur 5.2) niet in
het 3D model is opgenomen maar is geïnitialiseerd dient het rapport deze initialisatie te
onderbouwen. Er is geen algemeen criterium voor de introductie van de warmtelozing
in het 3D model te geven. Omgekeerd moet duidelijk gemaakt worden dat variatie van
de introductie van de warmtelozing ofwel geen noemenswaardige veranderingen in de
resultaten geeft dan wel de gekozen condities van de introductie eerder leiden tot een
overschatting dan een onderschatting van de mengzone en de opwarming.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van het internationaal bekende, gedocumenteerde en
gevalideerde expert-systeem CORMIX (zie 5.2.3) kan volstaan worden met de
rapportage van de invoergrootheden, de uitkomsten en de vertaling van de uitkomsten
tot een ruimtelijke introductie van de warmtelozing in de 3D modelsimulaties, zie verder
paragraaf 6.4.
Wanneer voor de definitie van de introductie van de warmtelozing in de 3D
modelsimulatie CORMIX niet wordt toegepast dient het rapport bijvoorbeeld in
bijlagen/appendices de voorgaande schatting van de temperatuurverdeling in het nearfield te onderbouwen. Deze onderbouwing bevat de inhoudelijke, wiskundige
beschrijving van de near-field berekeningen en parameterkeuzes zodat een
onafhankelijke deskundige deze berekeningen zonder verdere informatie kan herhalen.
In alle gevallen dient de aanvrager/adviseur door variatie binnen de operationele
condities van de warmtelozing de gevolgen ervan op de condities in het near-field en/of
near-mid field overgang te rapporteren en liefst grafisch te illustreren. Vervolgens dient
de aanvrager/adviseur zijn instellingen voor de introductie van de warmtelozing in de
3D modelsimulaties te motiveren.

6.6

Initialisatie near-field voor mid-field en far-field berekeningen

De wijze waarop de uitkomsten van de near-field studie (zie 6.5) worden vertaald in de
3D modelsimulaties moet worden beschreven. Onder referentie naar het gehanteerde
rekenrooster en geïllustreerd met figuren moet worden aangegeven op welke diepte(n)
en op welke horizontale locatie(s) de wamtelozing in termen van temperatuur,
snelheid/debiet worden opgelegd en welke tijdelijke en ruimtelijke variaties tijdens de
simulatie worden opgelegd.
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Wanneer bij het innamepunt (onttrekking) van het koelwater de watertemperatuur niet
constant is of blijft dient de warmtelozing in de simulatie gekoppeld te zijn aan de
condities (debiet en temperatuur) bij het innamepunt (onttrekking).

6.7

Locaties en doorsneden voor toetsing, handhaving en monitoring

6.7.1

Handhaving en monitoring

We bevelen aan dat verlener met aanvrager vooraf zo goed mogelijk aangeeft welke
locaties (stations) en dwarsdoorsneden essentieel zijn voor calibratie, validatie,
onderbouwing/toetsing van de vergunningaanvraag en voor latere controle door
monitoring en eventuele handhaving. In dit verband is ook het referentiepunt waaraan
het criterium opwarming zal worden getoetst van belang. Op basis van de beschikbare
tijd tot in bedrijfsneming van de warmtelozing kan worden beoordeeld of er voldoende
tijd beschikbaar is voor aanvullende metingen ter onderbouwing of calibratie van de
simulaties van de huidige situatie.
Verlener moet zich tijdig afvragen op welke wijze de warmtelozing kan worden
gecontroleerd voor handhaving en of de aanvrager daarvoor een monitoringplan moet
opstellen. Het opstellen van een doelmatig plan voor controle en/of monitoring kan nl.
het best tijdens de studie gebeuren. Mogelijk vormt dit plan ook een eis bij de verleende
vergunning voor de warmtelozing. Een monitoringplan kan vereist worden wanneer de
warmtelozing voor het watersysteem bijzonder is en er nog onvoldoende ervaring is
met de gevolgen. We denken hierbij aan kleine meren en andere watersystemen met
een waardevolle en kwetsbare ecologie/biologie.
Het opstellen van een plan voor monitoring/controle is o.i. een interactief proces waarbij
verlener en eventueel ecologen en biologen en andere deskundigen worden betrokken
(zie Figuur 4.1). Verder kan de monitoring/controle een mix zijn van simulaties en
metingen waarbij na verloop van tijd de kwaliteit van de simulaties voldoende is
bewezen om de intensiteit en de locaties van de metingen te beperken.
Uiteraard blijft het de verantwoording van de adviseur om naar eigen inzicht additionele
stations en andere dwarsdoorsneden toe te voegen, mede op basis van de voorlopige
uitkomsten van zijn simulaties. We bevelen daarom aan dat tijdens de projectuitvoering
de adviseur regelmatig met de verlener overlegt en waar nodig de stations en
dwarsdoorsneden aanpast.
Het rapport zal grafisch de locaties en namen van de stations en dwarsdoorsneden
presenteren. Pas wanneer de positie van stations en dwarsdoorsneden goed met
verlener is doorgenomen kan de adviseur de definitieve afmetingen van het
rekendomein vast stellen. We realiseren ons dat dit een interactief proces is op basis
van ervaring van verlener, aanvrager en adviseur en eventueel met oriënterende
simulaties. Immers wanneer volgens de CIW richtlijnen 3D modelsimulaties nodig zijn is
(kennelijk) de definitie van de dwarsdoorsnede voor toetsing van de normen voor de
mengzone niet evident. Ook opwarming van oevers is van belang op plaatsen waar
sprake is van ondiepe oevers met een grote vogelpopulatie vanwege het risico op
botulisme.
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Definitie van informatie voor toetsing

In dit stadium van de studie dienen verlener, aanvrager en adviseur te overleggen op
welke aspecten de vergunningaanvraag getoetst zal worden. Deze eisen zullen nl. de
simulaties die volgen beïnvloeden maar vooral de noodzakelijke additionele verwerking
van de resultaten, soms efficiënt door on-line processing mits dit tijdig is afgesproken.
In dit stadium zal overleg verrassingen of onverwacht meerwerk na de presentatie (zie
paragraaf 6.13) helpen voorkomen. We noemen de volgende punten van overleg over
informatie voor toetsing.
In het kader van de CIW-richtlijnen en Kaderrichtlijn Water is het van belang om de
berekende verschillen in watertemperatuur door de warmtelozing te presenteren in
figuren en/of in animaties. De tijdelijke en of ruimtelijke verschillen in watertemperatuur
door de warmtelozing geven de verlener inzicht in de ernst (periode, duur, locatie) van
eventuele overschrijding van de normen.
Daarnaast bevelen we aan om voor de referentiestations en -dwarsdoorsneden de
gesimuleerde watertemperatuur of temperatuurveranderingen in histogrammen te
presenteren. Een inzichtgevende variant is om in horizontale rekenlagen of
dwarsdoorsneden het relatieve aantal tijdstippen van gesimuleerde overschrijdingen
van een gegeven temperatuurverschil in kleur te tonen. De beoordeling of dit
betrouwbare statistische resultaten zijn of na deskundige vertaling alsnog zullen worden
hangt vooral af van de lengte van de gesimuleerde periode en de seizoensvariaties e.d.
die wel/niet in de simulatieperiode (paragraaf 6.10) voorkomen. Deze globale
overwegingen zijn wel essentieel voor de robuustheid van de onderbouwing van de
vergunningaanvraag ook bij eventuele oppositie. Het prudente motto “bezint eer ge
begint” is hier zeker van toepassing.
Voor kleine meren lijkt er beleid op ecologische/biologische grondslag te worden
ontwikkeld waarbij in de zg. ondiepe oeverzones minder temperatuurverhoging wordt
toegestaan dan in diepere delen van het watersysteem. De adviseur moet in overleg
met de verlener afspreken welke delen van het watersysteem als oeverzone
gekenmerkt worden en wat de definitie van de temperatuur ervan is, bijvoorbeeld een
volume-gemiddelde temperatuur. De adviseur kan nu de presentatie van het relatieve
aantal tijdstippen van een overschrijding van deze temperatuur voorbereiden. Dit vergt
nl. additioneel werk waarop de computercodes/user-interfaces veelal niet of nog niet
zijn ingericht.
Vervolgens komt de uitspraak over betrouwbaarheid en mate van detail die niet
eenvoudig en niet in het algemeen zijn te definiëren. Een histogram van de volumegeïntegreerde watertemperatuur is in statistische zin betrouwbaarder in kansen op
overschrijding te vertalen dan de gesimuleerde watertemperatuur in één 3D locatie.
Dan is er de vraag wat de relevantie is van de overschrijding van toelaatbare
temperatuurverhogingen in een enkel punt voor de ecologie/biologie van de gehele
(oever-)zone? Het mengzone-beleid is zo’n weergave van overwegingen zoals de
mogelijkheid voor flora en fauna om de zone met te hoge temperatuur te (kunnen)
mijden.
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Afmetingen rekendomein

Voor een klein meer of een plas zal het rekendomein het gehele meervolume bevatten.
Aansluitende waterwegen kunnen als in/uitstroomranden worden opgegeven mits deze
de thermische conditie van de plas of het meer merkbaar beïnvloeden.
Voor een watersysteem zonder omkering van de stromingsrichting kan de zg.
bovenstroomse open rand redelijk dichtbij het innamepunt van het koelwater gelegd
worden
mits
bovenstrooms
geen
andere
warmtelozing
een
ongelijke
temperatuurverdeling langs deze open rand veroorzaakt. In het laatste geval moet of de
bovenstroomse rand de volgende bovenstroomse warmtelozing omvatten dan wel de
temperatuurverdeling uit metingen of simulaties overnemen. Verder moet deze
bovenstroomse rand zo ver van dit innamepunt liggen dat de gesimuleerde stroming
zijn (dynamisch) evenwicht vindt in het 3D rekendomein en voor het bereiken van het
innamepunt van het koelwater. Met ander woorden, ter plekke van het innamepunt
moeten eventuele vereenvoudigingen in de condities op de bovenstroomse rand van
het 3D rekendomein aantoonbaar zijn verdwenen.
Voor de positie van de benedenstroomse rand van het 3D rekendomein in een
watersysteem zonder omkering van de stromingsrichting verlangen we het volgende.
De invloed van de warmtelozing in termen van watertemperatuur moet zijn gereduceerd
tot óf een fractie (b.v. 10%) van de toegestane temperatuurverhoging óf inmiddels
gelijkmatig zijn verdeeld over de breedte van het watersysteem. In voorgaande ligt de
nadruk op de breedte omdat in zoet-zout gelaagde watersystemen de verticale
verdeling van de geloosde warmte zich lang beperkt tot of de zoute onderlaag of de
zoetere bovenlaag. In zoet water dient de gehele 300C isotherm en in zout water de
250C isotherm van de mengzone in het 3D rekendomein te liggen. Voor brak water kan
zekerheidshalve de 250C isotherm worden gekozen, zie verder ook Hoofdstuk 3 over
de beperkingen van de CIW richtlijnen.
Voor de posities van de open randen van het 3D rekendomein van watersystemen met
omkering van de stromingsrichting vereisen we dat alle open randen aan alle
voorwaarden wordt voldaan voor zowel de bovenstroomse als benedenstroomse
randen in een watersysteem zonder omkering van de stroming. Een kenmerkend
voorbeeld is een getijstroming waarin de warmtelozing door een open rand het
rekendomein verlaat echter in de volgende helft van de getijcyclus weer (ten dele) kan
instromen/terugkeren. Voor dergelijke stromingscondities dient de horizontale getijslag
binnen het rekendomein te liggen zodat de warmtelozing door alleen getijdestromingen
het rekendomein niet verlaat en pas verlaat door reststroming of nadat het effect van de
warmtelozing een fractie is geworden van de toegestane temperatuurverhoging.
Rekendomeinen voor warmtelozingen in getijdewateren zullen daarom veelal een
sluizencomplex of een deel van de zee moeten omvatten (kuststrook).
Rekendomeinen voor warmtelozingen in een groot meer mogen een deel van dit meer
omvatten mits daarbij wordt aangetoond dat de watertemperatuur op de open randen
met een fractie van de temperatuurverhoging bij het lozingspunt is verhoogd. Hierbij
moet gerekend worden met reële windsnelheden -richtingen en variaties daarin.
Het rapport zal grafisch het rekendomein presenteren en positioneren t.o.v. oevers,
innamepunt, lozingspunt en de omgeving waarbij Google Earth een welkom grafisch
hulpmiddel kan zijn.
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6.9

Gekoppelde modellen en het rekenrooster

6.9.1

Gekoppelde modellen en modeldomeinen

Formeel zijn in dit stadium de (near-mid-field) posities van de introductie van de lozing
in het ontvangende watersysteem bekend en ook de afmetingen van het 3D
rekendomein, hoewel na oriënterende simulaties de afmetingen van het 3D
rekendomein definitief vastgesteld worden. Op dit moment zal de adviseur besluiten op
welke wijze het 3D rekendomein wordt opgedeeld of aangevuld met domeinen waarin
met verschillende modelconcepten (1D, 2Dh) wordt gerekend of in sub-rekendomeinen
met hetzelfde modelconcept door on-line koppeling (domeindecompositie) of off-line
koppeling (nesten). In hoofdstuk 5 introduceerden we dit scala aan mogelijkheden om
de rekentijd te beperken.
In het algemeen geldt dat als op de open randen van het 3D-rekendomein dat de
warmtelozing omvat aan de eisen uit paragraaf 6.8 wordt voldaan off-line koppeling
en/of reductie in modeldimensie (1D, 2Dh) is toegestaan. Meestal wordt tot de laatste
opties besloten wanneer gecalibreerde modellen de metingen van waterstand, debiet,
temperatuur en saliniteit ter plekke van de open randen mogen vervangen. Voor de
Noordzee en voor Nederlandse estuaria en rivieren en kanalen heeft of maakt RWS
operationele 1D, 2Dh en 3D modellen beschikbaar. De uitkomsten van deze modellen
kunnen op de open randen van het 3D rekendomein off-line worden opgelegd.
Dergelijke koppeling vergen veel kennis op het gebied van informatica en definitie van
modelroosters. De verlener zal daarvoor de adviseur moeten verwijzen naar
deskundigen bij RWS.

6.9.2

De introductie van de warmtelozing in de 3D modelsimulatie

De adviseur besluit tot een zeker rekenrooster of verdeling van rekenroosters in het 3D
rekendomein op grond van de eigenschappen van de computercode en de resolutie die
nodig is om de warmtelozing goed in de 3D modelsimulatie te introduceren. In
Hoofdstuk 5 bespraken we al dat een hoge resolutie bij het lozingspunt geen synoniem
is voor het (volledig) weergeven van alle relevante fysische processen in het near-field
van de warmtelozing. Bij voorkeur moet de warmtelozing in de 3D modelsimulatie
geïntroduceerd worden over meerdere rekencellen zowel horizontaal als verticaal
teneinde numerieke artefacten (schokken, oscillaties, numerieke diffusie) te vermijden.
Dit betekent óf een voldoende fijn rekenrooster rond de introductie van de lozing óf de
lozing pas in een later stadium van menging (zie Figuur 5.1) te introduceren op een
grover rooster. Op dit punt constateren we dat adviseurs verschillen in hun besluiten.
Het punt van toetsing is dat de introductie van de warmtelozing in de 3D stroming- en
transportsimulatie zonder numerieke artefacten gepaard gaat. Zichtbare numerieke
artefacten zijn b.v. locale maxima en minima in watertemperatuur en vooral wisselend
in maxima en mimima tussen aaneengesloten rekencellen en golfpatronen in
watertemperatuur.
De adviseur beschikt over voldoende mogelijkheden om een animatie te presenteren
van de berekende watertemperatuur per verticale rekenlaag tot op de resolutie van het
locale rekenrooster en rond het lozingspunt. Deze animatie is een krachtig middel om
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de numerieke kwaliteit van de introductie van de warmtelozing te inspecteren. We
bevelen dergelijke animaties aan.

6.9.3

De weergave van gesloten randen en hun consequenties

Een moeilijker te omschrijven aspect van de keuze van het rekenrooster betreft de
resolutie om de stroming langs gesloten randen (oevers, haventerreinen) van het
rekendomein weer te geven. Wanneer de bodem geleidelijk oploopt en aanmerkelijk
ondieper wordt naar een veelal natuurlijke oever is de weergave van de oevervorm
geen vereiste: de bodemwrijving zal locaal het stroombeeld domineren. In dergelijke
gevallen is een “kartelrand” van het rekenrooster geen bezwaar.
Omgekeerd, langs kademuren e.d. kan de waterdiepte groot zijn en dan wordt het
locale stroombeeld bepaald door de horizontale vorm van deze gesloten modelranden.
Wanneer de kademuren e.d. de horizontale stroming tot sterke veranderingen in
richting dwingt zullen er neren of luwten ontstaan. Kartelranden door rekenroosters bij
grote waterdiepte dienen dan vermeden te worden of hooguit toegestaan te worden
wanneer deze ruwe benadering van de randgeometrie het warmtetransport niet
merkbaar beïnvloedt.
Voorgaande overwegingen spelen een rol bij zowel gestructureerde als
ongestructureerde rekenroosters. Bij de laatste aanpak is een grotere en locale
flexibiliteit van het rekenrooster mogelijk waarbij de vorm van de rekencellen, veelal
drie- of vierhoeken, toch redelijk dichtbij de ideale vorm (gelijkzijdige driehoek, vierkant)
moet blijven teneinde grote locale afbreekfouten te vermijden.
Adviseurs kunnen kiezen uit verschillende modelbenaderingen waarbij óf de
grootschalige neer- of luwtevorming expliciet op het rekenrooster wordt gesimuleerd óf
het netto effect van neren/stuwzones in termen van menging en impulsuitwisseling met
een geschikt turbulentiemodel wordt gemodelleerd. In het laatste geval volstaat veelal
een grover rooster dan in het eerste maar de kwaliteit van de laatste keuze wordt
beïnvloed door het turbulentiemodel voor wervelvorming in het horizontale vlak. The
state-of-the-art van turbulentiemodellen voor horizontale wervelvorming en menging is
echter pover. Daarom krijgt de simulatie van de grootschalige wervelvorming de
voorkeur van kwaliteit en objectiviteit tegen de prijs van langere rekentijden. Deze
voorkeur stelt hogere eisen aan de resolutie van het rekenrooster en de flexibiliteit om
zonder al te grote benaderingen de richtingsveranderingen van de gesloten randen met
grote waterdiepte weer te geven. Wanneer ondanks duidelijke knikken en sprongen in
de werkelijke randgeometrie op diep water geen wervelvorming of luwten worden
gesimuleerd terwijl daar het warmtetransport er wel door kan worden beïnvloed dient de
adviseur dit gemis te verklaren.
Idealiter zou door variaties in grootte van het rekenrooster aangetoond moeten worden
dat de verspreiding van de warmtelozing niet of nauwelijks van de roostergrootte
afhangt. Een dergelijk gevoeligheidsonderzoek is tijdrovend voor de adviseur en zijn
computer(s). Een praktische benadering lijkt te zijn voor het maximaal haalbare
rekenrooster d.w.z. met de fijnste resolutie te kiezen, eventueel op een kleiner
rekendomein en met een kortere simulatieperiode. Vervolgens de simulatie te herhalen
met een twee maal zo groot rooster, ruwweg 8 maal sneller rekenend, en uit de
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te

besluiten

tot

de

optimale

roostergrootte,

Het rapport zal dergelijke gecompliceerde overwegingen en keuzes moeten
onderbouwen waarbij door zg. verschilplots de invloed van de keuzes zoals
roostergrootte en parameters van bodemwrijving etc. (zie ook de volgende paragrafen)
op de watertemperatuur door de warmtelozing getoond wordt. Uiteraard is validatie van
de simulatie en alle keuzes aan de hand van metingen in het huidige watersysteem
eventueel met een aanwezige warmtelozing de juiste referentie voor de kwaliteit en
waarheidsgetrouwe weergave. Echter, voor de simulatie van een nieuwe of aangepaste
warmtelozing is alleen het onderling vergelijken van de simulaties met verschillende
instellingen mogelijk. Voor zeer kritische situaties zou gekozen kunnen worden voor
meerdere adviseurs en/of computercodes met verschillende rekentechnieken en
modellen voor turbulentie en warmtefluxen.

6.10

Simulatieperiode en tijdstap

De adviezen in deze paragraaf hangen nauw samen met de definitie van de forcering
van de 3D modelsimulaties, zie paragraaf 6.5. Zoals in paragraag 6.5 al is opgemerkt
bevelen we aan dat adviseur en verlener tijdig en duidelijke afspraken maken over de
forcering en simulatieperiode(n). Na deze afspraken, en die genoemd in paragraaf 6.9
over rekendomeinen, gaat de adviseur veel werk verrichten om zijn berekeningen in te
stellen, correcties hierop zullen tijdrovend zijn.
Voor Nederlandse meren dieper dan ca. 10-15m zal de (zomer)periode waarin
temperatuurstratificatie optreedt gesimuleerd moeten worden als in die periode ook
warmte wordt geloosd. De temperatuurstratificatie wordt mede bepaald door de
temperatuur van het meer na de winterse periode. Verder is er de vrees, zeker bij de
publieke opinie en oppositie, dat er over jaren een accumulatie van
temperatuurverhogingen ontstaat en niet een nieuw (dynamisch) evenwicht. Om deze
redenen zal de simulatieperiode bij voorkeur één jaar van januari t/m december moeten
beslaan hoewel er mogelijk wat later in het jaar kan worden gestart op een moment
zonder temperatuurstratificatie (maart) en tot het moment dat de temperatuurstratificatie
is verdwenen (november). Voor deze verkorting van de anders wel zware en lange
simulatieperiode kan de adviseur werken met zg. doorstart of hot-start opties voor een
(zware) simulatie van een met verlener goed afgesproken referentiejaar, zie paragraaf
6.5.2.
Voor ondiepe meren zonder natuurlijke temperatuurstratificatie kan de simulatieperiode
sterk worden beperkt tot de zomermaanden (juli-aug.) mits de natuurlijke
watertemperatuur bij het begin van de simulatie ruimtelijk constant is. Wanneer dat
laatste niet het geval is zal de bron van de ruimtelijke variaties bekend moeten zijn.
Vervolgens zullen dergelijke natuurlijke ruimtelijke temperatuurvariaties door een
eerdere starttijd van de simulatie en/of door een ruimtelijke initialisatie (b.v. via infrarood
remote sensing beelden) moeten zijn geïntroduceerd in beide gevallen inclusief de
bekende warmtebron(nen).
Voor getijstromingen is de simulatie van de warmtelozing gedurende een kenmerkende
doodtij-springtij cyclus wel voldoende. Uiteraard hangt de keuze van de periode in het
jaar af van de maatgevende of kritische thermische condities (rivierdebiet en
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temperatuur) op open randen in samenhang met het dagelijkse en seizoensafhankelijke
patroon van de warmtelozingen.
Voor watersystemen zonder omkering van de stroomrichting is de simulatieperiode het
maximum van de transporttijd van instroomrand naar uitstroomrand, de perioden van
maatgevende of kritische thermische condities (rivierdebiet, temperatuur, operationeel
beheer sluizen e.d.) in samenhang met het dagelijkse en seizoensafhankelijke patroon
van de warmtelozingen.
Door in de grafische presentatie van de condities van forcering (paragraaf 6.5) de
simulatieperiode(n) aan te geven kan de verlener voldoende inzicht krijgen of de te
verwachten extrema in watertemperaturen in de simulatie zijn berekend.

6.11

Modellen voor turbulentie en warmteflux door het wateroppervlak

In de keuze tot 3D modelsimulaties ligt impliciet verborgen dat het watersysteem al
dichtheidsgelaagd is of het systeem door de warmtelozing gelaagd wordt. In deze
simulaties wordt de verticale menging van warmte gereduceerd door de demping van
turbulente menging t.g.v. dichtheidsgelaagdheid, hierna kortweg stratificatie genoemd.
De adviseur moet rapporteren met welk turbulentiemodel de verticale menging van
warmte en zout wordt gesimuleerd en dat dit model de veelal sterke reductie in
menging onder stratificatie goed weergeeft. Voor bekende turbulentiemodellen kan
volstaan worden met een verwijzing naar literatuur. Voor turbulentiemodellen die uniek
zijn voor de toegepaste computercode zal in bijlagen de kwaliteit moeten worden
aangetoond, zie verder paragraaf 6.2 en de daarin genoemde testcases of kwalificatie
van de computercode.
De eventuele parameters waarmee het gehanteerde turbulentiemodel wordt ingesteld
moeten worden gerapporteerd, waar nodig onder vermelding van hun rol in de
onderliggende wiskundige modelvergelijkingen. Er kan sprake zijn van subjectieve
aanpassingen in de verticale en horizontale uitwisseling van impuls en menging nl. in
de vorm van een constante of mogelijk ruimtelijk variërende zg. achtergrondviscositeit
of –diffusie. Ook deze waarden moeten worden gerapporteerd en zo veel mogelijk
worden onderbouwd b.v. door calibratie/validatie.
In paragraaf 6.9 gaven we overigens aan dat er weinig en betrouwbare
turbulentiemodellen bestaan voor de horizontale menging en horizontale
impulsuitwisseling door horizontale wervels. Deze klasse van turbulentiemodellen moet
niet worden verward met de betere kwaliteit en objectiviteit van turbulentiemodellen
voor de verticale menging en verticale uitwisseling van horizontale impuls.
De stroming en de verticale menging worden sterk beïnvloed door de randvoorwaarden
van wind- en bodemwrijving. Voor beiden gelden uit ervaring ontstane toelaatbare
intervallen waarbinnen de wind-drag coëfficiënt en de bodemwrijvingscoëfficiënt mogen
variëren. De instelling van de eventueel ruimtelijk verdeelde bodemwrijvingscoëfficiënt
moet worden gerapporteerd en zal vaak deel uitmaken van de rapportage over de
modelcalibratie aan getijstations en/of gemeten verhang en stroomsnelheden. De
keuze van de wind-drag coëfficiënt moet tevens worden gerapporteerd en moet worden
onderbouwd door referenties naar een in de literatuur vaak gehanteerd model voor
wind-drag dan wel door validatie met windopzet, waargenomen in het relevante
watersysteem.
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Zoals beschreven in paragraaf 5.2.8 zijn er twee klassen van warmtefluxmodellen
waarvan de excess-modellen alleen toepasbaar zijn als de natuurlijke watertemperatuur
binnen het rekendomein ruimtelijk constant is. In dat geval is het watersysteem een
kuststrook, kanaal, rivier of een dermate ondiep meer dat daarin de natuurlijke
horizontale en verticale temperatuurvariaties verwaarloosbaar zijn.
Het rapport moet de keuze van de klasse van warmtefluxmodellen onderbouwen en bij
bekende modellen verwijzen naar literatuur of het gehanteerde model in een bijlage
wiskundig definiëren incl. de gehanteerde modelparameters.

6.12

Calibratie, validatie en presentatie

In de meeste van de voorgaande paragrafen zijn richtlijnen en adviezen gegeven over
de rapportage van de instellingen van de 3D modelsimulatie aannemende dat aan de
eisen van kwalificatie van de computercode is voldaan. Dit geheel van instellingen en
hun motivatie en rapportage, vaak onderbouwd met grafische weergave en animaties,
vormt praktisch bezien de calibratie van de 3D modelsimulatie.
In de praktijk blijkt het, tijdens de calibratie, onmogelijk door de keuze van parameters
voor bodemwrijving, wind-drag, turbulentie en warmte-uitwisseling van 3D stroming- en
transportcodes op élke locatie en op élk moment de rekenresultaten exact naar de
metingen te dwingen. Op dat moment vormen de afwijkingen feitelijk al een
gedeeltelijke en impliciete validatie van het model. Kortom de resultaten van de
calibratie en de afwijkingen van de metingen op bepaalde locaties en in bepaalde
perioden vormen impliciet een validatie van het rekenmodel. Calibratie en validatie zijn
dus moeilijk strikt te scheiden.
De presentatie van figuren zoals Figuur 5.4 en 5.5 geven inzicht in tenminste de juiste
orde-grootte van de warmteflux door het wateroppervlak.
Formeel dienen calibratie en validatie van elkaar te worden gescheiden door een keuze
van een tijd- of ruimtedomein van metingen waarop wordt gecalibreerd en het restant
dat voor validatie beschikbaar is. Een dergelijk onderscheid kan wat kunstmatig zijn
zoals waterstanden in getijdestromingen die na calibratie met harmonische
componenten a priori voor andere willekeurige perioden geschikt is. Of de vorming van
een temperatuurspronglaag in een meer waarop tot juli is gecalibreerd en daarna als
validatie wordt voortgezet voor de rest van hetzelfde jaar.
Een tweede aspect betreft de juiste beoordeling van de eventuele verschillen tussen
meting en berekening. Zo is een beperkt tijdsverschil tussen een piek in gemeten en
berekende watertemperatuur in een vast punt veelal minder ernstig dan een verschil
tussen de gemeten en berekende maxima in temperatuur. Een beperkte verschuiving
van het temperatuurveld door verschillen in werkelijke en gesimuleerde
snelheidsvelden zou dergelijke tijdsverschuivingen kunnen verklaren.
Bij grote voorkeur bevelen we aan om infrarood remote-sensing beelden, bij voorkeur
gekoppeld aan gelijktijdige metingen in oppervlaktewater op verschillende lokaties en
dieptes, als toetstingsmateriaal te nemen zodat dergelijke tijdelijke en/of ruimtelijke
verschuivingen zijn te onderscheiden van eventuele verschillen in gemeten en
berekende maxima in watertemperatuur. Verschillen in gemeten en gesimuleerde
maxima zijn vaak ernstiger dan tijd- of plaatsverschuivingen. In sommige regio’s zoals
rond Schiphol blijkt echter het uitvoeren van remote-sensing vluchten onzeker te zijn
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waardoor de planning in relatie tot gelijktijdige in-situ metingen van watertemperatuur
wordt gefrustreerd.
Het is een specialistisch en tijdrovend vak om de verschillen en variaties in 3D
modelsimulaties en metingen inzichtelijk te tonen. Uit ervaring blijkt dat de driedimensionale voorstelling van een 3D temperatuurveld voor menselijk inzicht lastig is:
het perspectief en het doorzicht door een 3D temperatuurveld blijkt moeilijk inzichtelijk
te visualiseren.
Voor het vergelijken met (2D) remote-sensing beelden kan volstaan worden met
gesimuleerde 2D velden van oppervlaktetemperatuur en enkele velden voor en na het
referentietijdstip van de opname.
Voor een vergelijk van bijvoorbeeld de temperatuur in vaste meetstations blijkt de
weergave van dat station als een open cirkel geplaatst in de relevante horizontale
rekenlaag inzichtelijk te zijn. Figuur 6.1 toont een dergelijk voorbeeld waarbij een
eventuele ruimtelijke verschuiving van de berekende temperatuurvelden duidelijk wordt.
Uit figuren zoals Figuur 6.1 kan worden afgeleid of er sprake is van een afwijkend
transport of in maxima of minima van watertemperatuur en of de meting mogelijk een
toevallige fout heeft of omgekeerd wel “past” bij het berekende temperatuurveld, zoals
de enkele opvallende blauwe (koelere) meetpunten in Figuur 6.1.
Figuur 6.1 kan deel uitmaken van een bijgeleverde animatie die o.a. de verlener in staat
stelt om de animatie op een willekeurig moment stil te zetten en terug of vooruit te
spelen. Een andere animatie nl. voor de gesimuleerde watertemperatuur in
verschillende horizontal rekenlagen en geconcentreerd op de introductie van de
warmtelozing in de simulatie werd al eerder aanbevolen.
Voor een publiek presentatie blijken dergelijke animaties ook overtuigend te zijn voor de
kwaliteit van de simulaties.
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Voorbeeld van inzichtgevend presentatie van gemeten temperatuur (kleur binnen cirkel) in
vaste posities t.o.v. berekende temperatuurveld bijvoorbeeld als onderdeel van een animatie

In het kader van de CIW-richtlijnen en Kader Richtlijn Water is het van belang om de
berekende verschillen in watertemperatuur door de warmtelozing te presenteren in
figuren en/of in animaties. De tijdelijke en of ruimtelijke verschillen in watertemperatuur
door de warmtelozing geven de verlener inzicht in de ernst van eventuele overschrijding
van de normen. Paragraaf 6.7 ging hier op in.

6.13

De integrale balans van de warmtelozing en watersysteem

De meeste en voor dit doel gekwalificeerde computercodes berekenen massabehoudend het transport van een conservatieve stof. Als deze aanpak ook voor warmte
wordt toegepast is gegarandeerd dat er in binnen het rekendomein geen volumegeïntegreerde warmte door numerieke fouten verloren gaat of wordt geïntroduceerd.
Door modelbenaderingen in 3D-diffusie en 3D-transport kan de warmte in het
rekendomein wel anders dan fysische correct worden verdeeld.
De afleiding van de volume-geïntegreerde warmtebalans dient de volgende doelen:
1. Deze balans is zowel voor de adviseur als de verlener een integrale controle op
de simulaties ;
2. de balans geeft inzicht in de gevolgen op de watertemperatuur buiten en b.v.
stroomafwaarts van het rekendomein ;
3. het is een vereenvoudigd overzicht geschikt voor publieke presentatie en
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4. de rol van de dominante stuurgrootheden en invloedsfactoren op de integrale
warmtebalans wordt inzichtelijk gemaakt.
Het laatste punt is van belang voor de schatting van extreme condities op b.v. de
watertemperatuur, waar de volgende paragraaf 6.14 op ingaat.
Welke fractie van de warmtevracht van de warmtelozing verlaat het 3D rekendomein
door welke open randen? Welk deel verlaat het rekendomein door het wateroppervlak?
Bij welke representatieve warmteuitwisselingscoëfficiënt (zie b.v. Figuur 5.5) is deze
integrale balans opgesteld. Speelt tijdelijke berging van warmte in het rekendomein een
wezenlijke rol?
Langs deze weg verkrijgt de verlener inzicht in de beïnvloeding van de onderhavige
warmtelozing op de omgeving buiten het 3D rekendomein, op andere stroomafwaarts
gelegen warmtelozingen en de uitkomsten kunnen worden gebruikt voor de
actualisering van een landelijk (1D) model voor de koelcapaciteit van rijkswateren.

6.14

Gebruik van modelresultaten voor schatten extreme condities

Door het formuleren van de integrale warmte-balans (paragraaf 6.13) zijn in ieder geval
globaal de fysische, functionele verbanden tussen watertemperatuur en dominante
stuurgrootheden en invloedsfactoren bekend. Deze verbanden kunnen worden gebruikt
om correlaties, overdrachtsfuncties e.d. gebaseerd op modelresultaten op te stellen
voor het schatten van de watertemperatuur op enige locatie of in enig watervolume
onder extreme condities die niet in de simulaties zijn beschouwd. Dergelijke
extrapolaties dienen met inzicht toegepast te worden vooral wanneer stroombeelden en
(re-)circulatiepatronen onder extreme condities aanmerkelijk wijzigen van die waarop
de correlaties e.d. zijn gebaseerd.

6.15

Samenvatting van de studie

Gerubriceerd naar de drie criteria onttrekking, mengzone en opwarming dient het
rapport de essentiële resultaten samen te vatten, bij voorkeur met figuren en in korte
tabellen. De verlener moet kort en bondig kunnen lezen aan welke criteria wordt
voldaan, van welke criteria wordt afgeweken en voor welk van de criteria een specifieke
invulling is gekozen (gemotiveerd afwijken), op last van verlener. Zeker wanneer criteria
worden overschreden moet de tijdelijkheid en plaatsafhankelijkheid hiervan worden
samengevat bijvoorbeeld met een kansverdeling. Met deze informatie zal verlener de
vergunning beoordelen en eventuele afwijkingen kunnen toestaan, waarvoor zijn
motivatie en vertrouwen in o.a. dit verslag moet worden gevonden.

6.16

Presentatie voor een breed publiek

De rapportage dient een samenvatting te bevatten dat voor de publieke
opinie/informatie goed toegankelijk en leesbaar is. Bij voorkeur kan dit een gescheiden
bijlage zijn. Het gebruik van visuele informatie, animaties op b.v. DVD is zeer aan te
bevelen wat een PC met geschikte programmatuur vergt op de plaats van ter-inzage
legging van de te verlenen vergunning.
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Het oordeel van de adviseur

De verlener zal de uitkomsten beoordelen en voor zover mogelijk toetsen aan de
criteria uit de CIW beoordelingssystematiek, eigen inzicht en of interne of externe
adviezen.
In dit onderdeel van de rapportage wordt van de adviseur verlangd zijn deskundig
oordeel te geven in de mate waarin aan de CIW-richtlijnen wordt voldaan en in welke
locaties en/of perioden er met welke overschrijding er niet aan wordt voldaan. Hierbij
zal de adviseur ook ingaan op de eventueel aanvullende criteria van verlener.
Het protocol volgens Hoofdstuk 8 tracht verrassingen voor de verlener en aanvullende
studies voor de aanvrager te vermijden. Desondanks kan tijdens de afronding van de
studie de adviseur in andere locaties en dwarsdoorsneden dan met verlener
afgesproken ernstiger situaties in termen van watertemperatuur constateren. Het is de
vrijheid en de verantwoordelijkheid van de adviseur deze ernstiger situaties in zijn
rapport te vermelden.
Tijdens zijn studie krijgt van de betrokkenen de adviseur het meeste inzicht in de
invloed van de operationele condities van de warmtelozing op de watertemperatuur. De
adviseur dient vanuit dit gezichtspunt te adviseren op welke wijze (nog) beter aan de
CIW-richtlijnen en doelstellingen wordt voldaan. Eén van de CIW doelstellingen is het
verminderen van het koelwaterdebiet. Mogelijk overziet de adviseur in dit stadium van
zijn studie welke maatregelen of aanpassingen in b.v. de warmtelozing (wel of niet aan
wateroppervlak e.d.) deze doelstellingen beter kan bevorderen.
Het is uiteraard aan aanvrager en verlener deze adviezen wel of niet op te volgen
afhankelijk van andere beperkingen en belangen.
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Overwegingen voor handhaving en monitoring

Het thema is de mate waarin controle en monitoring voor handhaving nodig is en of de
aanvrager/adviseur hierop moet anticiperen in zijn aanvraag of rapportage. Hoofdstuk 3
geeft de referenties naar de CIW-richtlijnen voor monitoring. Bij uitbreiding van
bestaande warmtelozingen, en met vertrouwen in de realisatie (bouwvergunning e.d.)
en een geschikt meetnet zijn geen additionele maatregelen voor controle nodig. Bij
nieuwe warmtelozingen en in kwetsbare gebieden zoals kleine meren vermindert tijdig
opstellen van een monitoringplan de mogelijke bezwaren tegen de warmtelozing. Het
model en de 3D modelsimulaties ter onderbouwing van de vergunningaanvraag kunnen
een onderdeel van het monitoringplan worden waarin de optimale positie van de
meetpunten, -diepte en meetfrequentie aan de hand van simulaties zijn vastgesteld.
Tussen voornoemde uitersten liggen de variaties die o.i. verlener tijdig moet inzien en
met de aanvrager moet doornemen om niet beiden in problemen te komen bij
bezwaar/beroep tegen de verleende vergunning.
Het is denkbaar dat tussen de aanvraag voor vergunning en de uitvoering een geruime
tijd (soms jaren) ligt waarin aanvullende metingen kunnen worden uitgevoerd. Wanneer
deze periode voldoende lang is kan de verlener eisen dat voor die toekomstige periode,
d.w.z. tot de aangevraagde warmtelozing daadwerkelijk zal plaats vinden, er
aanvullende analyses/simulaties gemaakt worden. Vervolgens kunnen er aanvullende
metingen worden verricht waarmee de voorspellingen kunnen worden getoetst. Vooral
bij meer risicovolle projecten biedt dit traject de vergunningverlener inzicht in de
kwaliteit van de analyse/simulaties in de huidige situatie d.w.z. zonder (aangepaste)
warmtelozing. Bij voldoende grote afwijkingen kan vergunningverlener het voorbehoud
maken dat deze simulaties worden verbeterd en daarna de eventueel aangepaste
projectie mét warmtelozing verlangen om definitief toestemming verlenen dan wel
correcties/beperkingen in de warmtelozing te eisen.
Door voorgaand traject kan verlener meer inzicht krijgen in de haalbaarheid van de te
stellen voorwaarden aan de vergunning. Het is eenvoudig om b.v. maximaal 0.50 C
systematische temperatuurverhoging bij de vergunning te verlangen maar in een
watersysteem met sterke variaties in ruimte, seizoenen en/of jaren kan deze eis een
niet te toetsen voorwaarde opleveren.
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Protocol voor overleg, uitwisseling van informatie
en besluiten

Met Hoofdstuk 6 geven we hier de momenten van overleg tussen verlener, aanvrager
en adviseur over de onderbouwing van de aanvraag van een vergunning voor
warmtelozing. We stellen het volgende protocol voor:
1. Aanvrager treedt in overleg met verlener over de gewenste warmtelozing en de
verlener beoordeelt volgens de CIW-richtlijnen en hun beperkingen (zie b.v.
paragraaf 3.3) of 3D modelsimulaties nodig zijn. Hierbij zal verlener gebruik
maken van de rekenregel uit de CIW richtlijnen waarvoor een Excel programma
bestaat.
2. Verlener overhandigt dan het voorliggend rapport met richtlijnen voor simulaties
aan aanvrager die zijn adviseur kan gaan raadplegen.
3. Verlener, aanvrager (constructeur) en adviseur bespreken de hydraulische
aspecten van de inrichting van de onttrekking, warmtelozing (bouw- of
ontwerptekeningen), de eigenschappen van het ontvangende watersysteem
(inclusief afvoer en temperatuur en lokale ecologische gegevens), de extreme
variaties van de warmtelozing en de voorziene levensduur van de warmteproducerende installaties .
4. Verlener overlegt met aanvrager (al dan niet ondersteund door ingehuurde
adviseur(s)) of 3D modelsimulaties nodig zijn of een eenvoudiger aanpak (1DV,
2Dh of expert-systeem) voldoet; verlener adviseert. Aanvrager kan altijd
besluiten tot een complexere benadering die in het algemeen tot minder strenge
eisen leidt.
5. Verlener beoordeelt of er voldoende middelen beschikbaar zijn voor handhaving
van de te verlenen vergunning en/of een monitoringplan moet worden
opgesteld.
6. Verlener besluit welke criteria zullen worden gehanteerd en/of klimaatprojecties
nodig zijn in de onderbouwing van de vergunningaanvraag gezien de
levensduur van de warmteproductie en te verwachten knelpunten in b.v. een
keten van warmtelozingen op één watersysteem.
7. Verlener informeert aanvrager en adviseur over bathymetrie, locale en verreveld stromingsgegevens en meteorologische condities voor aansturing,
calibratie en validatie van de simulaties.
8. Aanvrager of diens adviseur informeert verlener over zijn oriënterende
simulaties en stelt met verlener vast het definitieve rekendomein,
referentiepunten (stations) en dwarsdoorsneden t.b.v. watertemperatuur door
warmtelozing en voor de onderbouwing van de vergunningaanvraag.
9. Aanvrager of diens adviseur rapporteert volgens de richtlijnen van dit rapport,
bij voorkeur met de inhoudsopgave volgens die van Hoofdstuk 6, en levert
animaties op DVD en het rapport op CD.
10. Verlener controleert het rapport met de checklist volgens Hoofdstuk 9 en
informeert aanvrager over de volledigheid van de rapportage.
11. Na deze studie kan de adviseur zijn mening geven over eventuele optimalisatie
van de warmtelozing.
12. Afhankelijk van punt 5 kan de adviseur eventueel ook in zijn studie de
meetpunten, -diepte en -frequentie voor additionele monitoring of handhaving
voorstellen. De verlener toetst.
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Checklist voor studie en rapportage

Hoofdstukken 6 en 7 geven richtlijnen voor de rapportage en voorgaand Hoofdstuk 8 de
momenten en onderwerpen van overleg. Hierbij kunnen betrokkenen onderstaande
Tabel 9.1 gebruiken voor controle van de volledigheid van het rapport.
Tabel 9.1

nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19

20
21

22
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Checklist voor inhoud van rapport ter onderbouwing van warmtelozing in
oppervlaktewateren

informatie
hydraulische aspecten locatie en inrichting
onttrekking en warmtelozing
operationele
condities
en
variaties
warmtelozing
actuele bathymetrie
meetgegevens
en
–punten
debiet,
watertemperatuur, saliniteit, getij e.d.
verre-veld
gegevens
debiet,
watertemperatuur, saliniteit, getij e.d.
klimaatprojecties/scenario’s en bewerking
kwalificatie computercode voor simulaties
definitie
koppelen
warmtelozing
aan
onttrekking
definitie warmtefluxmodel en par’s; wind-drag
definitie
turbulentiemodel
en
par’s;
bodemwrijving
definitie
introductie
warmtelozing
in
rekendomein
definitie simulatiecondities: meteorologie en
stroming
definitie 3D rekendomein, verre-veld condities
en simulatieperiode(n)
definitie
koppeling
met
andere
computermodellen of aansturing met verreveld meetgegevens (altijd nodig)
calibratie/validatie
gevoeligheidsonderzoek:
variatie
roostergrootte en tijstap en introductie
warmtelozing in simulatie (altijd nodig)
animatie berekende watertemperatuur rond
warmtelozing langs horizontale rekenlagen
animatie watertemperatuur langs horizontale
rekenlagen over gehele rekendomein
histogrammen
van
gesimuleerde
watertemperatuur
in
referentiepunten
(stations)
integrale warmtebalans en toelichting
correlaties tussen invoergrootheden (bv.
afvoer) en watertemperatuur t.b.v. schatten
extrema

bron
concept-aanvraag

actor
aanvrager

vergunningaanvraag
en rapport
RWS, kadaster
RWS databestanden

aanvrager

literatuurreferenties

van

computercode,

verlener
verlener

RWS en te koppelen
computercodes
KNMI en rapport
shortlist, cases, ref’s
rapport

verlener
adviseur
adviseur

rapport
rapport

adviseur
adviseur

expert-systeem
rapport
rapport

en

verlener

adviseur

rapport

verlener en
adviseur
verlener en
adviseur
adviseur

rapport
rapport

adviseur
adviseur

DVD bij rapport

adviseur

DVD bij rapport

adviseur

rapport

adviseur

rapport
rapport

adviseur
adviseur

rapport

adviseur

rapport
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turbulentiemodel, warmtefluxmodel, testcases
archivering
rapport,
computercode,
invoerbestanden
samenvatting
rapport
voor
publieke
presentatie

ref’s in rapport

adviseur

aparte bijlage

adviseur
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Aanbevelingen
1. De CIW-richtlijnen (CIW, 2004) en de handreiking voor de vergunningverlener
(Inspectie Verkeer en Waterstaat, 2005) zijn omvangrijk en lijken op sommige
onderwerpen meer een mening dan regelgeving te bieden. Een samenvatting
van de essentiële regels zou aanvragers en adviseurs duidelijkheid bieden.
2. Het onderwerp handhaving en monitoring is in voorliggend rapport kort
behandeld maar verdient meer studie naar toetsbare en haalbare methoden. Dit
onderwerp vergt o.i. meer aandacht bij de voorbereiding van de vergunning dan
de richtlijnen nu verlangen.
3. In diverse stadia van de rapportage van 3D modelsimulaties geven we de
vergunningverlener een meer actieve rol dan alleen zijn toetsing aan de CIW
richtlijnen. Immers de vergunningverlener is de eindverantwoordelijke voor de
verleende vergunning en zal deze bij bezwaren moeten verdedigen. In dit
verband bevelen we aan dat de verlener en/of zijn adviseurs beschikt over
voldoende basiskennis van hydrodynamica en rekentechnieken.
4. We bevelen aan om de CIW-richtlijnen uit te breiden voor warmtelozingen in
meren, getijdewateren en havens of voor extreme condities van warmtelozingen
die tijdelijk en/of marginaal de richtlijnen zouden kunnen overschrijden. Deze
uitbreiding kan de voornoemde zware/verzwaarde taak van de
vergunningverlener verlichten.
5. Gezien Figuur 4.1 in dit rapport adviseren we dat de instanties betrokken bij de
aanvraag van de vergunning voor de warmtelozing óf voor de constructie van
de inrichtingen óf voor de respectievelijke handhaving tijdig onderling informatie
verstrekken.
6. Uniformiteit in de definitie van relevante meteorologische, klimatologische en
stromingscondities zal het onderling vergelijken van studies en het overzicht in
de koelcapaciteit van watersystemen bevorderen. Het toe te passen
weerstation voor het onderhavige watersysteem moet worden gedefinieerd
bijvoorbeeld met een kaart van de Nederlandse watersystemen. Tevens dienen
de meteorologische condities voor representatieve jaren door of via de verlener
aan aanvrager/adviseur geleverd te worden. De meteorologische gegevens
dienen een tijdresolutie van één uur of korter te hebben.
7. We bevelen aan om tijdreeksen over een jaar en voor verschillende
klimaatscenario’s in Nederland beschikbaar te maken zodat er uniformiteit is in
de beoordeling van de verschillende studies wat de verlener ook meer inzicht
biedt in de resterende koelcapaciteit voor toekomstige warmtelozingen.
8. We bevelen aan dat verlener een lijst opstelt met contactpersonen en
referenties naar beschikbare (digitale) bronnen van meetseries en RWSmodelberekeningen. Redelijkerwijs moet voorkomen worden dat de
aanvrager/adviseur op zoek moet gaan naar meetgegevens, meetlocaties en de
kwaliteit zelf moet beoordelen of kiezen.
9. Een op te stellen zg. shortlist van a priori gekwalificeerde codes voor de
simulatie van warmtelozingen kan hulp bieden bij de beoordeling van de
kwaliteit van de studie.
10. De beschikbaarheid van een PC en programmatuur voor het afspelen van
animaties is een goed hulpmiddel bij de ter inzage legging van de vergunning.
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