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LUCHTBELLEN Z O R G E N VOOR VEEL WEERSTAND

Landelijkonderzoek
capaciteitsverliezenin
afvalwaterpersleidingen
OpdeTUDelftisafgelopenmaandhetstartseingegevenvooreenlandelijkonderzoeknaarcapaciteitsverliezeninajvalwaterpersleidingen (CAPWAT). Heronderzoekwordruitgevoerdonderleiding
vanTUDelftfaculteit CITGenWl/Delft Hydraulics,insamenwerking mernegenregionalezuiveringschappen,viergemeentesendestichtingenRIONEDenSTOWA.Veelpersleidingen,waardoor
hetstedelijkeenregionaleafvalwaterverpomptwordr vandeverzamelkeldersnaardezuiveringsinstallaties,halenhunontwerpa/voercapacireirnierofalleentegenduidelijkhogereenergiekosten. Dat
ditprobleembijveelzuiveringschappenengemeentesspeelt,blijkt uithetgroteaantaldeelnemende
partijen, intotaal 15.
Naastmeerbekendefactoren alsaangroeienaantasting (ruwer worden)vande buiswand
ensomssedimentatie,blijken indepraktijk luchtbellen eenbelangrijke weerstandsfactor te
zijn.Hetontstaanenhetgedragvandezeluchtbellen inafvalwaterpersleidingen iseen nog
weinigonderzocht enbegrepen fenomeen.
Het beperkteexperimenteleonderzoek dat
inNederland, maarookinhet buitenland
bekend is,ismeestal uitgevoerd met schoon
water,schoneleidingwandenenkleineleidingdiameters,kottom niet representatief
voorafvalwaterpersleidingen. De-weinigeuit dezeonderzoeken afgeleide vuistregels
blijken niet tegelden voorde afvalwaterpraktijk.
Hetniethalen vande ontwerpafvoercapaciteit resulteert inongewenste overstorten
bij eengrootaanbod,vroegtijdige investeringen inzwaardere pompen ofverdubbelingvan leidingen alsdeleidinggeen hogere
druk toelaat,alsmederegelmatige wijzigingen vanin-enuitslagpeilen om tochzoveel
mogelijk debiet tekunnen afvoeren onder
alle omstandigheden.
Het hogereenergieverbruik ispermanent,omdatdeluchtbellen kunnen groeien
gedurendededrogeperiodes(meerdan90
procent vandetijd) alsde stroomsnelheden
telaagzijn omzemeetevoeren.Opeenhopingvanluchtbellen bijdezedroogweerafvoerenhet mogelijk meevoerenervan inde
afvoer tijdens regen,resulteert ineenwisselendeweerstandswaarde enduseenwisselende-onbekende - afvoercapaciteit.
Gas/luchtbelinsluiting grijpt ookinop
dedrukveiligheid vaneen leidingen welop
verschillendemanieren.Enerzijds kunnen
gasbellen diebovenstroomsblijven hangen

rot behootlijkedrukstoten leiden bij het
opstarten vaneensysteem(dekortevloeistofkolom bovenstrooms vandegasbel kan
makkelijkversneld worden,terwijlde lange
benedenstroomse vloeistofkolom nog blijft
stilstaan).Degasbelwordteerstsnelgecomprimeerd engeeft vervolgenseengrootdeel
vandeopgenomen energieterug.Anderzijds
kunnen benedenstroomse bellen gedurende
bedrijfversneldontsnappen uit deleiding,
devloeistofkolom wordtplotseling sterk
vertraagd (neemtderuimte invanhet ontsnaptegas), resulterend ineendrukstoot die
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inbovenstroomserichtingloopt overdeverhanglijn. Deeventuele schade (leidingbreuk,
diverse kerenvoorgekomen in Nederland)
ontstaat dan vaakdicht bijhet pompstation.

Oudeleidingen
Dezeeffecten kunnen met name ongunstiguitpakken alsoudere leidingen omwille
vancapaciteitsproblemen voorzien worden
vanzwaarderepompen. Hetvethogenvan
hetenergieniveau ineenvaakalwataangetasteenverzwakte leiding, resulteert ineen
vethoogd veiligheidsrisico.
Gas/luchtinsluitingin afvalwaterpersleidingen istot nogtoenietofmoeilijk
beheersbaar.Deoorsprongvanhetgasis
onvoldoendeduidelijk. Mogelijke btonnen
zijn tottingsgassen,ontstaan doordelange
verblijftijd van hetafvalwater indepersleiding,gassen dieuit oplossing komen omdat
dedruk in benedenstroomse richting
afneemt, ofluchtinslag middelsdepomp.De
schaarsemetingen aande gassamenstelling
vandezeluchtbellen lijkenalle mogelijkhedenopen te houden.
Het onderzoek heeft verschillendedoelstellingen: hetontwikkelen vaninzicht en
kennis indecomplexefactoten diedeweerstand inpersleidingen vanafvalwater tijdensdelevensduur bepalen,het ontwikkelenvanmethoden enmiddelen omdeze
weerstand tebeheersenenwaar mogelijk te
verminderen ofte voorkomen.
Tevensmoer hetonderzoek leiden tot
verbeterde ontwetpregels,dieenerzijds betet
rekening houden metdit tijdsafhankelijk
gedragenanderzijds metde mogelijkheid
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Capariteitsverliesalsjunctievanderelatieve
arukhoogte-afnamttengevolgevanluchtbellen
datdebeheerdergerichte voorzieningen(maatregelen) kantoevoegengedurendede
bouwoflater,zodat bijproblemen gerichte
maatregelen getroffen kunnen worden.
Complex
Hetonderwerpisbreedencomplex,
waarvoorzowelveelveld-enervaringsgegevenszullen moeten worden verzamelden
bewerkt,alsmedeondersteunende experimenten moeten worden uitgevoerdom
betereontwerp-enrekenenmethoden te
ontwikkelenentekunnen toetsen.Samenwerkingmetdebeheerdersvanpersleidingenisdaarvoor onontbeerlijk.
Debeoogdelooptijd vanhetonderzoek
bedraagtdriejaar.Diteerstejaar wordteen
uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd
envindteennauwkeurige inventarisatie
plaatsvanrelevanteleidingen bijdedeelnemers.Ookinventariseert hetonderzoeksteambeschikbare meetgegevens, ontwikkelt
hetmeetprotocollenensteltdedeelonderzoekenvastopbasisvandeverkregengegevens.Aanheteind vanditjaar wordende
resultaten gepresenteerd enwordteen
besluitgenomen overhet vervolgtraject.
Hetonderzoeksteam bestaat uitP. Kamma(TUDelft) enC.LubbersenC.Kooij
(WL/Delft Hydraulics).Destuurgroep,die
hetprocesbewaakt,bestaatuitdehooglerarenG.StellingenF.Clemens(TUDelft)en
R. Lemmens(WL/Delft Hydraulics).*
Voormeerinformatie:KeesKooijvanWL/Deljt
Hydraulics.

Rectificatie
InhetartikeloverdeanalysevanhetwatersysteemopTerschellinginhetvorigenummerstondoppagina28eenfoutieveopgave
vanhettotalevolumezoetgrondwaterop
hetwaddeneiland.Dejuistehoeveelheidis
éénmiljard kubiekemeter.Bijdejaarlijkse
infiltratie vanregenwaterstondeveneens
eenfoutiefgetal.Dezebedraagt namelijk
circa11 miljoen kubiekemeter.
de redactie

Animovoorde
watertoetsgroeit
Dewatertoetsblijkt inmiddelsruimebekendheidtegemetenenwordtopsubstantiëleschaaltoegepast.Dehuidigetoepassingbeperktzichechternogvaaktotelementenvanhetprocesinplaatsvan
hetprocesalssamenhangendgeheeLVooralhetinformeren,prioriterenena/sprakenmakenbijde
startvandeplanvormingwordtweinigbenut.Deadviseringisnogweinigopmaattoegesneden.
Locatiekeuzen blijvenbuitenbeeld.Eenbelangrijke bevinding isookdatvanstriktetoetsingen
beoordelingnogweinigsprakeis.Departijen dieverantwoordelijkzijnvoordetoetsingenbeoordelinghebbenbehoejteaanversterkingvandestatusvandewatertoets.Ditzijndebelangrijksteresultatenvandeeersteevaluatievandebekendheidentoepassingvandewatertoets.Staatssecretaris
MelanieSchultzvanHaegenvanVerkeerenWaterstaatpresenteerdezeajgelopen woensdagop het
CIW-symposium'Bouwenenwater'inMaarssen.
In 2001 islandelijk afgesproken datbij
ruimtelijke plannen eenwatertoets wordt
uitgevoerd.Doelvandetoetsishetbelang
vanhetwatereengoedeplekinde besluitvormingtegevendooractieve betrokkenheideninteractie tussen initiatiefnemer en
waterbeheerder. Dewatertoets isals product
vandetekentafel snelvanstartgegaanop
basisvanbestuurlijke overeenstemming.
Nu, tweejaar nadestart vandewatertoets,
iseenevaluatievandeeersteervaringenmet
dewatertoets uitgevoerd.Deevaluatieis
gericht opdebekendheid entoepassingvan
het procesvandewatertoets.Eenevaluatie
vandedoorwerkingvanhetnieuwe waterbeleid inruimtelijke plannenen besluiten
wordtvoorhetjaar 2006voorzien.
Procesinstrument
Dewatertoets iseenprocesinstrument.
Dewatertoets isoptevattenalseensetvan
spelregelsvoorhetzorgvuldigen vroegtijdig
meenemen vanwater indeafweging en
besluitvorming vanruimtelijke plannenen
besluiten.Hetinstrument isflexibel;maatwerknaarzowelinhoud alsprocesismogelijk.
Het procesvandewatertoets doorloopt
ingrotelijnen vierfasen. Inde initiatiefase
steltdeinitiatiefnemer -bijvoorbeeld de
gemeentealshetomeen bestemmingsplan
gaat -dewaterbeheerder zovroeg mogelijk
opdehoogtevanhetvoorgenomen plan.De
gemeenteendewaterbeheerder maken
afspraken overdewerkwijze enoverde
inhoudelijke afbakening encriteria vande
watertoets.Dewaterbeheerder geeft aanmet
welkewaterhuishoudkundige zaken reke-

ninggehouden kanofmoetwordenenreikt
debenodigde informatie aan.Vervolgens
gaatdegemeenteaandeslagmetdeuitwerkingvanhetplan toteenvoorontwerp,rekeninghoudend met(onder andere)debelangenvanwater.Alsafsluiting vandeze
interactievevoorbereidinggeeft dewaterbeheerdereenreactieophetvoorontwerp:het
wateradvies.Het wateradvies wordtdoorde
gemeente betrokken indeafwegingen rond
hetplan.Inhetontwerpplan moetde
gemeenteaangevenopwelkewijzein het
plan rekeningisgehoudenmetdewaterhuishouding entotwelkeaanpassingenhet
wateradvies heeft geleid.Datkanhijdoenin
eenwaterparagraaf Nadeformele inspraakrondeendeuitwerking toteen definitief
plan wordthettenslottetergoedkeuring
aangebodenaandedesbetreffende plantoetser,bijvoorbeeld deprovinciale planologischecommissie,dieookdeuitvoeringvande
watertoetsenhetwateradviesbij haar
beoordelingbetrekt.Hetbevoegdgezag
keurt uiteindelijk hetplanopbasisvanhet
toetsingsadvies wel,nietofgedeeltelijk goed.
Deinformatie overdebekendheiden
toepassingvandewatertoets isverzameld
viadriesporen:signalenuit beschikbare
documenten,eentelefonische enquête onder
174personen vandeverschillende partijen
diemetdewatertoets werkenendiepteinterviewsenworkshopsmetcirca 140vertegenwoordigers vangemeenten, waterschappen,provincies,regionaledirectiesvan
Rijkswaterstaat, VROM-inspectiesenadviesbureaus. *
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