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M E T H O D E DWAAS GEBRUIKT ENKEL STANDAARD
BESCHIKBARE GEGEVENS

Rioolvreemdwaternu
kwantificeerbaar
InopdrachtvanSTOWA enStichting RIONEDhebbenDHVenTrideaueenmethodeontwikkeld
enbeproe/dwaarbijaandehandvanreedsbestaandeelevenssnelendoeltreffend bepaald kanwordenofeigensrioolvreemd watervoorkomt(bijvoorbeeldgrondwaterinjrltratie) enzoja,hoeveel.
WaterschapValleienEemenZuiveringsschapHollandseEilandenenWaardenwarendepioniers m
deontwikkeling vandezeDroogWeerAfvoerAnalyseSystematiek(DWAAS). DWAAScombineert
verschillendebenaderingswijzen vanuitdehelewaterketen.Demethodiekverdienttoepassing malle
gevallenwaarindetheoretischedroogweerafvoer eenbelangrijkerolspeelt,zoalsriolenngsplannen,
optimalisatie-endiscrepantiestudiesen(hydraulische)dimensioneringvanafvalwaterzuiveringsinstallaties.
Veel rioolwaterzuiveringsinstallaties
krijgen indrogetijden eenhogerdebiet te
verwerkendan opgrondvandetheoretische
droogweerafvoer (dwa)teverwachten valt.
Determ'rioolvreemd water'isgekozenals
verzamelnaam voorwaterdatviarioolstelselsnaarafvalwaterzuiveringen wordt afgevoerdenereigenlijk nietinthuis hoort,
zoalsgeïnfiltreerd grondwater, bronneringswater,drainagewater en instromend oppervlaktewater.Het vermoeden vanrioolvreemd water kangebaseerd zijn opde
waardevanbepaalde signaleringsparameters
ten tijde vandroogweer,zoalsdeconcentratieKjeldahl stikstofofdeliters afvalwater
per inwoner.

Geraamd isdatbij25procentrioolvreemdwater tenopzichtevandedroogweerafvoer eenextrabedragvan 15europer
vervuilingseenheid perjaar nodigisomde
doordeaanwezigheid vanrioolvreemd water
extrageloosdevuilvrachtophetoppervlaktewater teniettedoendoorhetaanleggenvan
grotererandvoorzienmgenenhetaanpassen
vangemalen enafvalwaterzuiveringen. Uit
hetonderhavigeonderzoekbleekdat 25procentrioolvreemdwater tenopzichtevande
droogweerafvoer zekergeen uitzonderlijke
situatieis(meerdan80procent rioolvreemd
waterisaangetoond).Hetverschijnsel riool-

Ajb.
Deaandacht voordeaanwezigheid van
rioolvreemd water isvanoudsher relatief
gering,zowelbijgemeenten alsbij waterschappen.Dit komtonder anderedoordat:
• dedimensioneringvanriolen,rioolgemalen enafvalwaterzuiveringen gebeurt
opbasisvansituatiesbijneerslag.Aanwezigheidvanrioolvreemd water heeft
nauwelijks invloedopdedimensionering;
• bijvuiluitworpberekeningen geenrekening wordtgehouden met eventuele
aanwezigheid vanrioolvreemd water,
terwijl rioolvreemd water wel degelijk
invloed uitoefent;
• prestatiesvan afvalwaterzuiveringen
niet afgemeten worden aandegeloosde
vuilvracht maaraangeloosde concentraties,terwijl rioolvreemd waterdegeloosdevuilvracht voorbelangrijke vervuilingparameters evenredigdoet
toenemen.

'Sclioonwater'alsonbedoeldeafvoernaardezuivering:
DWAAS!
vreemd waterverdientduidelijk aandacht.
Eengroteredwabeïnvloedt onder anderedepompovercapaciteit,devuiluitworp en
debenodigdecapaciteitvoorgemalenen
afvalwaterzuivering. Endeemissievande
rwziwordterdoor vergroot,waardoorook
lozingsheffingen (bijlozingop rijkswateren)
kunnen toenemen.Ingebiedenmetaangeslotendrainagemiddelen wordt afkoppelen
vanverhard oppervlakmisschien minder
zinvol.

Kwantificeren?
Doelvanhetonderzoekwashet opzetten
vaneenmethodiek ommeer inzicht teverkrijgen indekwantitatieve opbouwvan
afvalwaterdebieten tijdens droogweerperiodesenhetaandeel rioolvreemd water hierin.
Randvoorwaarden bij het onderzoek waren:
• uitgaan vanbeschikbaregegevens.Dus
geenaanvullende metingen van
(afval)water;
• toepassingophetniveau vanhet verzorgingsgebied vaneen afvalwaterzuivering,omdaarnaindien nodigte verfijnen naardeelgebieden om mogelijke
oorzaken optesporen
• eneenzekererobuustheid vande

TijdreeksdrinkwaterenafvalwatervoorScherpenzeel.Indeeerstestapwordentweeonafhankelijk
.gemetenreeksenmetelkaarvergeleken.Depiekeninhetajvalwaterdebiet liggendoorregenwaterafvoer
normaalverbovenhetdrinkwaterverbruik.Maaralsdedalenindeajvalwaterda^sommennietonder
hetdrinkwaterverbruikblijven,bestaataleenindicatievanrioolvreemdwater;inScherpenzeel'swinters
meadan'szomers.
Scherpenzeel, drinkwater en afvalwater
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Papendrecht, frequentieverdeling inkomende debieten (Weiss-Brombach)

worden aangevoerd enhoegrootdezehoeveelheden zijn.

Beschrijving methodiek
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Weiss-BrombachverdelingvoorPapendrecht.Instap4wordtdeWeiss-Brombachmethodetoegepast,
eencumulatievejrequentieverdeling.Hetpercentagedagenmetneerslagwordtvanrechtsuitgezeten
vanuithetsnijpuntmetdegemetendebietenwordteenrechtehjngetrokkennaardetheoretischedwabij
maximumajvoer.Dezemethodeverdeeltopjaarbasishetafvalwaterdebiet intheoretischdwa,rioolvreemdwaterenregenwaterafvoer(rwa).Het Weiss-Brombachpercentageishetniet-rwadeelvande
jaarajvoertenopzichtevandetheoretischedwa.Deontbrekendewaarnemingen(hiertotbijnazy%)
hebbengeensignificanteinvloedopderesultaten.

methodiek.Deuitkomsten moeten niet
tegevoeligzijn vooronvolledigegegevensofspecifieke parameters van
gebruikte analysemethodes.
Doormiddelvanonderandere internationaalliteratuuronderzoek zijn allerlei
benaderingsmethoden vanhet verschijnsel
rioolvreemd watermetelkaarvergeleken.De
voorNederland meestgeschikte benaderingenzijn vervolgensvoorhetjaar 2001 toegepastopvijfverzorgingsgebieden vanWaterschapValleienEemen Zuiveringsschap
Hollandse EilandenenWaarden.Gekozenis
vooreengeselecteerd aantal benaderingen
ennietalle,omdat sommige benaderingen
nauwmetelkaarverwantblekenofrelatief
weinigmeerwaarde tenopzichtevanandere
hadden.Eneenaantalbenaderingen had

sterkebeperkingen doordatdedaarvoor
benodigdegegevens inNederland normaal
nietbeschikbaar zijn.
Devijfvoorbeeldgebieden zijn onderzochtoponderanderehet drinkwaterverbruik,hetminimum vande afvalwatertijdreeks,hetminimum vaneenvoortschrijdendgemiddelde,een frequentieverdeling
(Weiss-Brombach methode),eenlangedtoge
petiode,verschillen tussenzomeren winter,
tussenzondagenmaandagen tussen
'snachtsenoverdag,relaties met bepaalde
waterkwaliteitsparameters enrelaties met
grondwaterstanden. Opbasisvanderesultateniseenmethodiekopgestelddiehet
mogelijk maakt omopeenrelariefsnelle
manier inzicht tekrijgen ofopeenrwzisubstantiële hoeveelheden rioolvreemd water

DebasisvandeDroogWeerAfvoerAnalyseSystematiek bestaat uitdevolgendevijf
stappen:
Instap 1 worden twee onafhankelijk
gemeten reeksen metelkaarvergeleken.De
pieken inhetafvalwaterdebiet liggendoor
regenwaterafvoer normaal verbovenhet
drinkwaterverbruik. Maaralsdedalen inde
afvalwaterdagsommen nietonder het drinkwaterverbruik blijven, bestaataleenindicatievanrioolvreemdwater(zieafbeelding 1).
Instap2wordteenrekengrootheid toegevoegd,detheoretischedwa.Dezewordt
bepaaldopbasisvaninwoneraantallen en
heffmgsbestanden, demeest nauwkeutige
bronnen hiervoor.Detheoretische dwais
notmaalgesproken ietskleinerdan het
drinkwaterverbruik, omdat gemiddeld
gesprokenzo'n90procentvanhet drinkwateralsafvalwater inhetriool komt.
Instap3 wordt vanhet afvalwaterdebiet
hetvoortschrijdend gemiddelde overzeven
dagenbepaald.Hetminimum hiervan,
waarschijnlijk ineenlangedrogeperiode,
zouzonderrioolvreemd watetweerkleiner
moeten zijn dandetheoretische dwa.Want
dezegeeft inprincipehetopjaarbasis
gemiddeldeniveau aanzonder regenwaterafvoer.
Instap4wordtdeWeiss-Brombach
methode toegepast,eencumulatieve frequentievetdeling.Dezemethode laatdeverdelingindetijd los(afhankelijkheden, ledigingstijd,verdelingvanneerslag)enverdeelt
opjaatbasis hetafvalwaterdebiet intheoretischdwa,rioolvreemd wateren regenwaterafvoer (rwa).HetWeiss-Brombach percentageishetniet-rwa deelvandejaarafvoer ten
opzichtevanhet theoretisch dwa(zie afbeelding2).Tenslotteworden instap5alleresultatenmetelkaarvergelekenenbeoordeeld
enwordendeconclusies getrokken.
Intabel2zijn deresultaten voordevijf
voorbeeldgebieden uit hetondetzoek weergegeven.

Tabel1
benodigde gegevens primair doel
stap 1: vergelijking tijdreeks
dagsommen influent met
drinkwaterverbruik
stap z:bepalingtheoretischedwa
stap 3:voortschrijdend gemiddelde
vandagsommen influent
stap4:Weiss-Brombach
frequentieverdeling
stap5:beoordelingresultaten
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dwa-dagsommen
drinkwaterverbruik

eersteindicatieaanwezigheid
rioolvreemdwater

inwoneraantal

bepalen vergelijkingsbasis
heffingsbestanden
indicatierioolvreemd water
'controle'theoretischedwa
kwantificering hoeveelheid
rioolvreemdwater

neerslaggegevens
(dagsommen)

• Metname inScherpenzeelenPapendrechtworden aanzienlijke hoeveelhedenrioolvreemdwatergevondenenin
minderemateinWoudenberg.
• InBennekomwordtgeen tioolvteemd
watergevonden.Erkanzelfssprakezijn
vaninzijging (waterverlies).Detheoretischedwaligtietsaandehogekant.
• InStolwijkbestaateengroot verschil
tussendrinkwaterverbruik endeoverige
benaderingen; mogelijk dateenrelatief
grootdeelvanhet drinkwaterverbruik

viabijvoorbeeld agrarischebedrijven in
hetoppervlaktewater terecht komt.Significante bedrijfswaterstromen alseigen
winningen ofeigenlozingen moeten
daaromgoedin beeldgebracht worden.
Inditonderzoekzijn dezenognietmeegenomen.

Conclusie en vervolg
EenDWAAS-analyseleidt totdeconstateringoferrioolvreemd water aankomt op
eenafvalwatetzuivering enhoeveel.De

Tabelz:

methodiek isrelatiefeenvoudigen maakt
gebruik vangegevensdievoorhanden zijn
bijwaterschappen, waterleidingbedrijven en
gemeenten.
Indien relevantzullendeoorzakenvan
rioolvreemd water vervolgenssectoraal en/of
voorgeografisch interessante gebieden
naderonderzocht moetenworden,waarna
beslistkanwordenofhetopportuun isom
maatregelen tenemen.Hetkanimmers best
voorkomen daterveelrioolvreemd wateris,

Dagsommenvanverschillendebenaderingen(mydjtenopzichtevandetheoretischedwa.
rioolrioolgemaal
gemaal
Scherpen- Zegheweg
Woudenzeel
berg

theoretischedwa
drinkwaterverbruik
tijdreeks minimum
voortschrijdend minimum
Weis-Brombach

rwzi
Bennekom

rwzi
Stol-

wijk

rwzi
Papendrecht

100%

100%

100%

100%

100%

109%

126%

104%

143%

118%

113%

92%

60%

84%

109%

154%

123%

71%

90%

175%

144%

87%

118%

167%
186%

Toekomst centraal op
RIONED-dag
Waargaathetnietderioleringnaartoe?Datis
decentralevraagopdejaarlijkseRIONEDdag,dieop5/ebruan indeUtreditsejaarbeurs
plaatsvindt.
DeRIONED-dagishetjaarlijkse evenement vooriedereen diebetrokken isbijrioleringenwaterindestad:bestuurders,
managers,technisch specialisten, adviseurs
en leveranciers.Ditjaar isdecentrale vraag
'Waargaat hetmetderiolering naartoe?'
Eénvandesprekersdiehieroverzijn lichr
laatschijnen isprins Willem-Alexander.
Naeenplenairestart vandedag,waarondereendiscussietusseneenpanelvan
deskundigen endezaalover toekomstige
ontwikkelingen inhet riool,wordteenviertalparallelsessiesgehouden.Nadelunch
wordthetprogrammagezamenlijk voortgezetmeteentweetal lezingen,depresentatie
vaneendrietalnieuweproducten en tenslotteeenafsluiting van'woordenaar'Driekvan
Wissendiederioleringswereld zal confronteren met het rioleringsjargon.

Hetprogramma zieteralsvolgt uit:
9.30uur start programma onder leidingvan
KeesMijnten
9.50uur toespraakdoorZKHPrinsWillemAlexander
10.10uur hetgesprekvandedag:discussie
tussenFrançoisClemens(TU
Delft), KeesvanderHoeven(voor-

maardat allealternatieven afwegende besloten wordtomdaarnietsaan tedoen.
Momenteel wordt metdevoorgestelde
DWAAS-methodiekeengrootaantal Nederlandseafvalwaterzuiveringen onderzocht
omtekijken ofsprakeisvan significante
hoeveelheden rioolvreemd water.Zowordt
deontwikkeldemethode inde praktijk
getoetst.Opbasisvandeervaringen kunnen
eventueleaanpassingen wordendoorgevoerd.ViaSTOWAwordt verder invulling
gegevenomeenlandelijk beeldvanrioolvreemd waterteverkrijgen en mogelijke
gerelateerde oorzaken.Ookeventueleconsequenties komen aanbod,zoals aanwijzingen
voorbijstellen van dimensioneringsgrondslagenvoorbijvoorbeeld pompovercapaciteit
ofvuiluitworpberekeningen. Tenslottezullenookmogelijkheden verkendwordenom
toteenintegraal afwegingskader voormaatregelen tekomen. <f
ir.A.vande Kerk(DHV Water)
drs. B.Palsma (STOWA)
ir.A.Beenen (Stichting RIONED)
Voormeerinformatie:
Arendjan vandeKerk(033)46839 17.

zitter BondvanNederlandse
Architecten),GovertGeldof
(TAUW),HugoGastkemper(RIONED)endezaalover toekomstontwikkelingen inde rioleringswereld
11.10uurvierparallelsessie:'Toestanden in
hetriool:zienwehetgoed?',
'Regenwater:samenspel vanontwerperen rioleringsbeheerder',
'Goedgegevensbeheer:basisvoor
kwaliteit inderioleringszorg'en
'Veiligwerkeninenaanhetriool'
13.35uur toespraak vanvoorzitterT.Bouwers
13.50uur 'Rioleren totelkeprijs?',een lezing
vanH.vonMeijenfeldt (VROM)
14.10uur nieuweproducten:NEN3398en
3399treden inwerking,Henk
Vooijs(TaakgroepOnderzoekRiolering)presenteert nieuweonderzoeksplannan entevensvindtde
presentatieplaatsvandeHandreikingcoördinatie werkzaamheden
kabelsen leidingen.
14.40uur 'Rionederlands':DriekvanWissen
speeltmet het rioleringsjargon.
Voormeerinformatie:
StichtingRIONED(0318)63 1111.

