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Consequenties voordegemeente

CIRCA 70 P R O C E N T VREEMD WATER OP THEORETISCHE
DROOGWEERAFVOER GEEN U I T Z O N D E R I N G

Waterschappen zetten
rioolvreemdwater
opdeagenda
InAmersfoort kwam tweemaandengeleden eengrotegroep technologen enspecialisten in dewaterketen en riolering van ruim dehelft van dezuiverendewaterschappen bijeen om tediscussiërenover
hetSTOWA-vervolgouderzoek naar rtoolvreemd water enderesultaten van verkenningen naarde
oorzaken engevolgen hiervan. Duidelijk werd datgrondwarermjïltratie, instroming van oppervlaktewater, bronneringen enandere vormen van rtoolvreemd water de komendejaren niet meeraande
aandacht van dewaterschappen zullen ontsnappen.
Uit de verschillende deelonderzoeken
bleek dat veel meer rioolvreemd water
optreedt dan oorspronkelijk gedacht. De 18
geanalyseerde zuiveringen hadden gemiddeld opjaarbasis bovenop het theoretisch
DWAeen extra hoeveelheid van 70 procent
rioolvreemd water. In sommige gevallen is
dit in dezelfde orde van grootte als de hemel-

waterafvoer, wat aanzienlijke consequenties
kan hebben voor dimensionering en financiering van het afvalwatersysteem. Deze
kwantificering van het fioolvreemd water
werd mogelijk gemaakt door het toepassen
van de zogeheten DWAAS-systematiek
(DtoogWeerAfvoer Analyse Systematiek, zie
ook H 2 0 nr. 2van 23januarijl., pag.7).

Analyse van rioolvreemd water
In optimalisatiestudies wordt toegewerkt naar
een afvalwaterakkoord ofeen andere vorm van
bestuurlijke afspraken. Deeffectiviteit van een
optimalisatiestudie wotdt groter alsook een
inschatting vanhet rioolvteemde water wordt
meegenomen (zieafbeelding 1).

Dit geldt niet alleen voor deorde van grootte
van het voorkomende rioolvreemd water, maar
ook voordemogelijke oorzaken.Pieken in
rioolvreemd water vallen immers soms samen
met pieken indehemelwaterafvoer (bij
negatieve ovetstorten), maar kunnen ookver-

Deaanwezigen stonden uitdrukkelijk
stil bij de gemeentelijke consequenties van
optredend rioolvreemd water.Allereerst is
het riool meer gevuld dan eerder aangenomen, waardoor minder berging beschikbaar
is.En dat heeft gevolgen voor onder andere
de berekeningen van de frequentie van
water-op-straat en overstortingen. Met dergelijke hoeveelheden rioolvreemd water
wordt normaal immers geen rekening
gehouden. Overstortingen kunnen hierdoor
in werkelijkheid vaker en langer optreden
dan op basis van voorgaande aannames was
berekend.
Voorgemeenten isverder van belang dat
de basisinspanning geen systematiek voor
rioolvreemd water bevat. Het kan dus mogelijk zijn dat in dat kader maatregelen genomen worden die h u n effect voor een deel zullen missen (bijvoorbeeld afkoppelen bij veel
grondwaterinfiltratie). Onderstreept werd
daarom het belang van het analyseren van
meetgegevens, het monitoren (onder andere
van overstorten) en mogelijk het volgen van
het waterkwaliteitsspoot. Daarnaast veroorzaakt veelrioolvreemd water ook hogere
gemeentelijke energiekosten voor de rioolgemalen en kortere afschrijvingstermijnen.

ttaagd voorkomen (bijgrondwater?) ofjuist
helemaal niet voorkomen (bij constante bronneringen).

Resultaten verkenningen
Op basis van deonderzoeken zijn extra verkenningen verricht.

A/b.2:
Ajb. v.

Rtoolvreemdwaterneemtbergingsruimteinhetrioolin.Uitgaandevaneen^ehjkmatig verdeeldehoeveelheidrioolvreemdwaterisverkendhoeveelextrahergingnodigzouzijnomdejaarlijkseoverstorthoeveelheid^elijktehouden.Berekeningheeftplaatsgevondenopbasisvande.gebruikelijkere^enreeks
overtienjaar.
Toenamerandvoorziening bij rioolvreemdwater

Drocyweerojvoerinrelatietotoptredende
rivierwaterstanden.Optredendeajvaiwaterajvoeren opnietdropjedagenzijnvoorde
duidelijkheid weglaten.Inde.grafiekligt
dedwa4,5maalhogerbijdeltoo,gwaterpiekdanbijlagerivierwaterstanden.

1,0
dwa en rivietwaterstanden
10.000

og
08
_ 0.7

1 0.6

f 0.5
I
E 0.4

- ^ ^ * ^ i

^*-*v^--

0.2
0,1

—,L.-

~ - - ~ ~ . —-—

- ^r*

10

112004

20

30

40

50

i _^>^*

•

•

•

i

\—

r-y-rT-- [""•
!

Uü

50 I H 2 0

gemiddeld

il i

i

i

60
70
80
90
100
rioofvmemdwater[% vanth.dwa]

! !
110

120

130

140

150

25-apr

Eventueel optreden tegen rioolvreemd
waterzalindemeestegevallen eenvoudiger
zijn bijpunrbronnen (zoals bronneringen,
negatieveoverstorten,instromingvan
oppervlaktewater) danbij diffuse bronnen,
zoalsgrondwaterinfiltratie vialekkeriolen
ofpompjes innattekruipruimten. Heteventueelgewenstehandelen isbovendien
gebiedsafhankelijk. Deverdelingvan baten
enlastenvandergelijke maatregelen isvoor
gemeenten nadrukkelijk eenpuntvanaandacht.
Doorhetverbeterde inzicht inde
omvangenvariatievanrioolvreemd water
kanheteffect vanvoorgestelde rioleringsmaatregelen ineengemeentelijk rioleringsplanbeterworden ingeschat.Ditleidde tot
deopmerkingvanéénvandeaanwezigen:
"Ikzalgeenrioleringsplan meer goedkeuren
zondereenDWAAS-analyse".Ookvooroptimalisatiestudies enhetkomen toteen afvalwaterakkoord wordt inzicht in rioolvreemd
water noodzakelijk geacht.

Consequenties voor het
waterschap
Ookvoorhetwaterschap heeft rioolvreemd water nogalwatconsequenties.
Naasthogereenergiekosten voorderioolgemalenenkortete afschrijvingstermijnen
speeltvooraldeafname vanhetzuiverings-

• Insommigegevallen isgeconstateerddatde
droogweerafvoer eenfactor 2varieertmetde
heersendegrondwaterstanden.
• Vooréénzuiveringisgeconstateerddatde
droogweerafvoer eenfactor 5verschiltmet
deoptredenderivierwaterstanden(zie
afbeelding 2).
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rendement.Doorhetdunnere waterkan het
behalenvandegewenste verwijderingsgraad
metnamevoorsrikstofmoeilijk en/ofkostbaar worden.
Daarnaast neemt detotalevuilvtachtper
jaar diedoordezuiveringgeloosdwordt,toe.
Hetschonerioolvreemdewater wordt
immersmeteenbepaaldeminimumconcentratiegeloosd.Dit leidt totextra belasting
vanhetoppervlaktewatet enbij lozingop
rijkswateren totextraeffluentheffingen. Als
dezeextramilieubelastingdoordezuiveringenweggenomenzoumoeten worden, leidt
dittotgrote kostenstijgingen.
Detoenemendeprofessionalisering en
vergelijking metandere zuiveringsbeheerders(benchmarking]vraagtom toenemend
inzicht indeaangesloten afvalwatersystemen.Eensystematisch gegevensbeheer
hoortdaar bij. Deaanwezigen lieten doorschemerendatrioolvreemd waterdanook
eenonderwerp isdatintoenemendemate in
aansluitvergunningen aandeordezalwordengesteld,alsmedebetrokkenzalworden
bij hetherzien vande Wvo-vergunningen
voorriooloverstorten. DWAASwordt
beschouwd alseenwelkomeaanvullingop
optimalisatie-en discrepantiestudies.
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ir. A.-J.vande Kerk(DHV)
ir. A.Palsma(STOWA]

Gedebatteerd werdoverdevraagof
terugdringen vanrioolvreemd water beter

• Uitzettenvanpercentages rioolvreemd
watertegendegemiddeldegrondwatettrappenleidtop basisvandebeschikbaregegevensniettoteenduidigeconclusies.Ookde
geconstateerdeseizoensfluctuaties inrioolvreemdwaterhebbengeenaantoonbaarverbandmetgrondwatertrappen.

Jaargemiddeld rwzi rendement P- e n N-verwijdering
-P-min=0.5 mg/1
N-min=5 mg/l
-P-min=1 mg/l
-N-min=10m<VI
-gebiedssis
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Eenbelangrijke conclusieuitdediscussieisdateengoede afwegingsmethodiek
vootdezeproblemariek nognietbestaat.De
ontwikkeling vaneenstappenplan ominde
praktijk toteventuelebehandeling tekomen
zoueenzinvolleaanvulling kunnen
vormen, f

Isafkoppelen dan wel effectief?

jaargemiddelde zuiveringsrendement bijtoename van rioolvreemdwater.Uitgaande van dagelijkse sturingopdeejjluenrconcentratie van de rwziisverkendwat hetgevolg zouzijn alseenkarakteristiek
patroon van rioolvreemd water in hoeveelheid zoutoenemen.Dedonkerelijn(blauw ofgroen)geeftde
afname van hetjaargemiddelde rendement aan bij eenveelvoorkomende effluentnorm; delichtere lijn
(blauw ofgroen)ligt dicht bijhet hoogsthaalbare volgensdehuidigestand der techniek.
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enefficiënter isdanhetafkoppelen vanverhardoppervlak.Hetlaatstewoord isdaar
nognietovergesproken.Ooknietoverde
mogelijke consequenties van rioolvreemd
watervoordeberekeningsgrondslagen en
eventueeldeLeidraadRiolering.Vragendie
spelenzijnonderandere:Moetenwerioolvreemd wateralsgemiddelde aannemen of
gaathetjuist omdepieken?Voorwelk
onderdeel iswelkerijdspanne eigenlijk
maatgevend?Envallendepiekenvanrioolvreemd watersamenmetdepieken in het
hemelwater ofjuist niet?Grote puntbronnendierioolvreemd waterveroorzaken, lijkenechteropvoorhand een efficiënte
manier omdehydraulischebelastingvan
hetafvalwatersysteem tereduceren.
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• Eeneenduidigverbandtussendesamenstellingvandeondetgiond(ééntotzes atien
meterondetmaaiveld)endegevondenpercentagesrioolvreemdwaterisnietgevonden.De allethoogstepetcentageskomen
echtetwelbijzandgrondvoor,delaagstebij
klei.
• Doorrioolvreemdwarerdaalthetjaargemiddeldezuivetingstendementvaneen
twzi(zieafbeelding 3).Bijveelrioolvreemd
watetmoetvooralvoortotaal-stikstofde
huidigestanddettechniekbenadetdworden(effluent dichtbij 5mg/l)ofmoercompensatiegevondenwordenbijandererwzi's.
Uiteenafvalwaterakkoord kanvoortkomen
datdebetrokkengemeentendegemaakte
afsprakengebiedspecifiek gaaninvullen.
Eventueeldiainagewatetinwijkenmetgrondwatetovetlastzoudanmogelijkgecompenseerd
kunnenwordendoorexttainspanningin
andetewijken(bijvootbeeldbronneringennaar
oppervlaktewatet).Afkoppelen vanverhard
oppervlakkanhierook bij betrokken
wotden.•[
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