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DehuidigegemeenteCastricum isontstaan uitecufusie tussen deoorspronkelijke.gemeentenCastricumeuLimmen/Akersloot.Laatstgenoemdevoldeedalsceuvandeeerstegemeenteninderegioaan
debusisiuspanuiiK].Hetbergbezinkbassin inLimmenblijkt inde praktijk nauwelijks externoverte
storten.DekernCastricum bestaat,opceupaar kleinereouderbcmaliinicn na, uit éengroot^emerüjd
stelsel.Hetbasisriolenngsplautjeeft aan datde.gemeentena debouw van zes raudvoorziennigcnzal
voldoen aan debasisiuspanniiu|.
DegemeenteCastricumwilhetgemeenschapsgeldveranrwoordinvesterenenmetingenaanderiooloverstorten betrekken bijde
afwegingwaarze zoefficiënt mogelijk de
maatregelen kunnen treffen omdevuiluitworptereduceren.Hiertoeiseenmeetprogrammaopgezet,waarbijspoor i en 2worden
gevolgduithetCIW-rapport'Nadereuitwerkingmonitoringriooloverstorten'meteen
doorkijknaarspoor 3.Spoorrstaarvoorde
inventarisatiefase dooreenvoudigemetingvan
overstortfrequentie en-duur,spoor 2voorhet
verhogenvanhetinzichtinhet functioneren
vanderioleringenspoor3 voorheteffectvan
overstorringop hetontvangendewater.
Hetmeetproject inCastricumheeft als
doeldeverdelingvanhettotaleoverstortvolumeendetotalevuilvrachtoverdediverseoverstortenteonderzoeken.De gemeentezalde
meetresultaten benutten ominoverlegmet
hetHoogheemraadschap HollandsNoorderkwartier toteenoptimaalpakketaanmaatregelentekomenomdekwaliteitvanhet
oppervlaktewater teverbeteren.
HetgemengderioolstelselvanCastricum
telt 16overstorten.Wanneerbijzwarebuien
herstelselgaatoverstorten,wordtbijelke
overstortput hetvolumebepaaldaandehand
vande gemetenoverstorthoogre.Hetbleek
financieel nietmogelijk ombijiedereoverstort
eenmonsternamekast teplaatsen.Inplaats

daarvanwordtbijalleoverstortendetroebelheidgemeten.Die geeft eenindicatievande
vuilconcentratie.Bijtweeoverstorrenzijnwel
monsternamekasren geplaatstwaarmeevoor
dieoverstortenderelarietussentroebelheiden
devuilconcentratie (CZV enonopgeloste
bestanddelen]wordtonderzocht.
De gemeenteCastricumvoerthet meetprojectuitinsamenwetkingmethet afvalwaterketenbedrijfvanhet Hoogheemraadschap
HollandsNoorderkwartier (AWKB).De
gemeenteisveranrwoordelijk voordeinstallatieenhetbeheervande meetappararuur. Het
AWKBvoertderegieoverhetonderzoeksproject.De sectieGezondheidstechniek vande TU
Delft heeft inhetgeheleproject eenadviseren-

Aft).

derol. Hetprojectteam, bestaandeuitde
gemeente,hetAWKBendeinstallateur, krijgt
ondersteuningvaneen begeleidingscommissie
metmeetspecialisten.
Hetmeetproject wotdtgrotendeelsdoor
de gemeentezelfbetaald.VanhetAWKBontvangtde gemeentegedurendehetprojectjaarlijkseenfinanciëlebijdrage uit hetKenniscentrumRiolering.
Meetopstelling
Bijalle 16overstortputten isdevolgende
meetapparatuurgeïnstalleerd:eendrukopnemer(bereikrorviermeter]omhetpeilinde
overstortput temeten,eendrukopnemer
[bereiktotéénmeter]omdeoverstorthoogte
bovenhetmestemeten,eentroebelheidsmeternabijdeoverstortdrempel eneencentrale
kast(bovengronds)metvoeding,dataloggeren
gsm-modem.Aanvullendzijnbijtweevande
overstortputten ookmonsternamekasten
geplaatst.Naiedere 50 kubiekemetetovergestortwaterwordteenmonstervanéénliter
genomendieinhetlaboratorium opCZV en
onopgelostebestanddelen wordt geanalyseerd.
Optweelocatieswordtneerslaggemeten.Bij
hetrioolgemaalwordtmeteenmagnetischinducrievedebietmeter hetdebietgemeten.
Opditmomentzijnvoorbereidingen gaande
omachterdeoverstorrendievoorzienzijnvan
eenmonsternamekast, zuurstofmetingen uit
tevoereninhetontvangendeoppervlaktewater.Ookwordenopdiverselocatiesinhet
oppetvlaktewater monstersgenomenvoor
onderzoek,volgenshetecologischbeoordelingssysteemvoorstadswaterenvanSTOWA.
Praktijkervaring
Bijhetinstallerenvande meetopstelling
kwamennieuweinzichtennaarbovendiehebbengeleidtotaanpassingvande opstelling.Ook
heefthetnogalwattijdenenergiegekostomde
opstellinggeheelgoedfunctionerend tekrijgen.
Ineersteinstantiezijn drukopnemers
geïnstalleerdonderindeputmeteenmeetbereikvannultotviermetereneennauwkeurigheidvanminderdan 0,25 procentoverhet

Overzichtvande meetopstelling.
A.Trocbelhcidsmctcr
B. Drukopnemer (süjghoogte)
C.Drukopnemer(niveaubij drempel)
D. Overstortmes
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meetbereik.Dezemetingisgeschiktomhet
waterpeilindeoverstortput temonitoren,
maarnietomdeoverstorthoogte nauwkeurig
tebepalen.Daaromisvlakonderhetdrempelpeileentweededrukopnemergeplaatstmet
eenmeetbereikvannultotéénmetereneen
nauwkeurigheid vanminderdano,r procent
overhetmeetbereik.Eenbijkomend voordeel
vantweedrukopnemers isdatdegemetenpeilendoorbeidedrukopnemersmetelkaarvergelekenkunnen wordeneneeneventuele
afwijking vaneendrukopnemereerderaanhet
lichtkomt.Deonderstedrukopnemersinde
doorgaanderioolputtenzatencontinu inde
DWA-stroom,waardoorzichvuilophoopte
rondomdezedrukopnemers.Ditresulteerdein
eenafwijking tussendeondersteenbovenste
drukopnemers.Laterisditprobleemopgelost
doordeonderstedrukopnemersnetbovende
DWA-stroomoptehangen,zodatvuilophopinggrotendeelswordtvoorkomen.Hetbleek
indepraktijk lastigomdedrukopnemersverticaalgefixeerd teinstallerenmetdemogelijkheidzetochvoorinspectieenschoonmaakte
verwijderen.Uiteindelijk zijndedrukopnemersmetbehulpvaneenslangenklemaaneen
hoekstaalbevestigd.Hethoekstaalzitvastgekliktineenspecialeophanging.Aangezien
steedsmeergemeentengaanmetenishetvoor
leveranciersvandrukopnemerseenaandachtspuntommeteengoedeoplossingtekomen
voordebevestigingineenoverstortput.
Overstortdebiet en -volume bepalen
Hetoverstortdebiet kanpasredelijk nauwkeurigwordenbepaalduiteengemetenoverstorthoogtealsdeoverstortdrempelaan
bepaaldecriteriavoldoeteneenkalibratieis
uitgevoerd.BijdemeetopstellingvanhetbergbezinkbassinLimmeniservaringopgedaan
methetkalibrerenvandeexterneoverstortdrempel.Kalibratievan16"overstortputten met
eenpompinstallatie endebietmetervereist
grotefinanciëleinspanningeneniszeer
arbeidsintensief Sommigeoverstortputten
hebbenmeerzijdigoverstortendedrempels(zie
foto]dieeenbijkomend probleemvormenvoor
debepalingvaneenjuisteQ/h-relatie.
Bijmeerzijdigeoverstortputten isdeoverstortdrempelafhankelijk vandeuitvoering
voorzienvanéén,tweeofvierhoeken vanjo0.
Dehoekpunten beïnvloedendeafvoerrelatie,
omdatbijdezehoekpunten eenverdringing
plaatsvindtvanhetoverstortendewater.
Inplaatsvankalibratieisvooreenalternatiefgekozen waarbijTUDelft inhetLaboratoriumvanVloeistofmechamca deeffecten van
eenhoekpunt inhetoverstortmesopdeQ/hrelatiezalonderzoeken.Deverwachtingisdat
metderesultatenvanditonderzoekvoorde
diverseoverstortputten eengeschikteQ/hrelatiekanwordenbepaald.Daarvoordienen
deoverstortdrempels echterweltevoldoenaan
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Troebelheid

Meetresultaatoverstortingop 19januari2004

Overstortputmethoekvormigeoverstortdrempel.

bepaaldecriteria.Erzijnoverstortmessenaangebrachtenopsommigelocatiesishetdekvan
deoverstortput opgehoogd,omtevoorkomen
datgedurendezeerzwarebuiendewaterstand
indeoverstortput tothetdekreikt.

Ondanksdewisserblijft naoverstortingvaak
vetenanderevuiligheidachteropdelens. De
ervaringleertdatmennaiedereoverstorting
delensmeteendoekmetvetoplosserdientte
reinigen.

Troebelheidsmeters
Detroebelheidssensoren hebbeneeningesteld meetbereikvanotot200FNU.Nainstallatievandetroebelheidsmeters iseenkalibratieuitgevoerd.Hiertoeisinhet laboratorium
eenformazine-oplossing van80FNUaangemaaktenisterplekkegekekenwatdetroebelheidssensorenaangeven.Dezeblekenallen
steedsrondde60FNUaantegeven.Indecentralekastiseencorrectiefactor ingevoerd.
Daarnazijndetroebelheidsmeters nogmaals
getestmettweeoplossingen(30en80FNU).De
metingenblekennainvoeringvandecorrectiefactor weltekloppen.
Omvervuilingvandemeetlenstevoorkomen,isdemeetkopuitgerustmeteenwisser.

Monstername
Hettestenvandemeetapparatuurbleek
ergzinvol.Deprogrammatuur iszoingesteld
datnaiedereaaneengesloten 50kubiekemeter
overgestortwatereenmonstervanéénliter
wordtgenomen.Hetintervalkan softwarematigaangepastworden.Eenoverstortingisgesimuleerd meteenmA-signaalgeveromeen
waterpeiltesimuleren.Doordezetestprocedurezijnveelfouten indesoftware aanhetlicht
gekomen.Hetbleekdeprogrammeur bijvoorbeeldnietduidelijkdatbijdevolgende50
kubiekemeteropnieuweenmonstermoet
wordengenomen.Deontdektefouten inde
software zijngecorrigeerd.
Bijhetvullenvaneen monsternamefles
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stuurtdekastviadegsm-modemeensmsbericht,waarnaéénvande projectteamleden
vervolgensdemonsternameflessen ophaalten
naarhetlaboratorium brengt.Hiervoorzijn
onderlinggoedeafsprakengemaakt,indien
nodigworden'snachtsdeflessen opgehaald.

Conclusie
Belangrijkisombijeendergelijkgrootschaligmeetproject voorafeengoedmeetplan
optestellen.Inditproject isbovendiengekozenvoorhetopstellenvaneen projectplan
waarindeorganisatievanhetprojectis
beschreven.Doorvoorafzorgvuldignateden-

MeetopstellingKleibroek.

kenoverhetdoelvandemetingendevereiste
nauwkeurigheid kanmeneengoedbeeldkrijgenvandebenodigdefinanciëleenorganisatorischemiddelen.Depraktijk leertdatondanks
eengedegenvoorbereidinggaandeweghet
project nieuweinzichten kunnenkomendie
leidentotaanpassingvande oorspronkelijke
meetopstelling.Hetisaantebevelenom
gebruiktemakenvanervaringendieinmiddelselderszijnopgedaanmet dergelijke
metingen.Hetuitgebreidtestenvandemeetapparatuur bleeknoodzakelijk. Inmiddels
werktdemeetopstellinginCastricumnaar
behorenenzijngoedemeetresultatenverkregenbijeenaantal overstortingen.
Inafbeelding 2isvoorlocatieKleibroekop
19januarijl.tezienhoehetwaterpeilende
troebelheidverloopttijdens eenoverstorting.
Deduurvanhetmeetproject isgeziende
onvoorspelbaarheid vanneerslagnietvooraf
vastteleggen.Inoverlegmerdebegeleidingscommissieisgekozenomminimaal 20overstortingen temetenomvoldoendebeeldte
hebbenvanhetfunctioneren vandeoverstor-

Voormeerinformatieoverhetmeetproject
CastricumkuntucontactopnemenmetRobinBos
(0229)35)14cizofAndréKoelman (0251)^1103.
advertentie

Aandacht komtwaterniettekort;hetthemastaatvolopindebelangstelling.Dewaterproblematiekis
echter divers en complex. Problemen variëren van een tekort aan schoon drinkwater tot enorme
overstromingen. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt kennis van onder meertechnische,
milieukundige,juridische en bestuurskundigeaspecten.Hebje dezekennisin huis en benje opzoek
naar een baan in een multidisciplinaire,professionele en internationale omgeving? Kijk dan op
www.royalhaskoning.comondervacatures.Wijzijnaltijdopzoek naarwaterspecialistenophetgebied
vanwaterbeheer,waterzuivering,watermanagement en watertransport.
Bij RoyalHaskoning werkenmeerdan2.900 professionalsop40vestigingenoverde helewereldaan
projectenophetgebiedvanruimtelijkeontwikkeling,infrastructuur&transport,architectuur&bouw,
installatietechniek,water,milieu,kust& rivierenen maritiem.

www.royalhaskoning.com

ROYAL H A S K O N I N G
consultants architecten ingenieurs
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