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heid tot het leggen van relaties tussen de diversemeetlocaties en andere overstorten, het zo
volledig mogelijk bemeten van kleine bemalingsgebieden, niet meten bij (nood)overstorten diegaan verdwijnen en natuurlijk depraktische mogelijkheden tot plaatsing
(aansluitmogelijkheden/beschikbare ruimte).
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ResultatenoverstortbeheerssysteeminAmsterdam
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Met dezeopstellingengeplaatste apparatuur isin dedaaropvolgendejaren gemeten.
Hetjaar 2000isalsinregeljaar te bestempelen,
waarbij de nadruk ligt ophet inregelen van
apparatuur en het verifiëren vande meetdata.
Doormiddel van telemetriewordtde apparatuur dagelijks uitgelezen,zodat eventuele storingen snel worden opgemerkt en verholpen.
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Degemeente Amsterdam isreedstientallen jaren bezig om inzicht te krijgen in hetfunctioneren van
haar rioolstelsel. De laatste jaren isliet meten meenstroomversnelling gekomen enwordtstructurée!
vormgegeven aan het monitoren van herstelsel.Met het meten ontstaat inzicht m hetfunctioneren
van het rioolstelsel.Aan dehand van deresultaten kunnen modellen en berekeningen worden
getoetst.
riool-en eindgemalen gerekend. Bij monitoring zijn tevensgegevens van het rioolstelsel
gewenst (waterstanden en debieten) en gerelateerdegegevens als oppervlaktewaterstanden
en de kwaliteit van de waterstromen (overstortende rioolwater).

InAmsterdam ligt een rioolstelsel met een
lengte van 3400km (inclusiefpers- en drukrioolcd.). Het ingezamelde afvalwater van de
gemengde-, vuilwater- en verbeterd gescheiden stelsels wordt via 250gemalen naar de
afvalwaterzuiveringsinrichting getransporteerd. Het water uit de regenwaterstelsels
wordt viacirca4000regenwateruitlaten naar
het oppervlaktewater afgevoerd. Circa 30procent van destad isgemengd gerioleerd: het
centrum en een deelvan Amsterdam-noord.
Het gemengde stelsel heeft een lengte van547
km en telt 400overstorten. Om het functioneren vaneen rioolstelsel in kaart tebrengen zijn
gegevens over de'input' en 'output' van het
stelsel nodig.De'input' kan bestaan uit droogweerafvoer (huishoudelijk en industrieel afvalwater),drainagewater, lekwater (grondwater)
en neerslag.Onder de'output' van het stelsel
worden deexterne overstorten alsmede de

Om deprestaties van het Amsterdamse
gemengde rioolstelsel in kaart te brengen
worden deoverstorten gemeten. Hiervoor is
sinds 1599apparatuur geïnstalleerd waarmee
het kwantitatief(enop beperkte schaal kwalitatief) functioneren van circaeen vijfde deel
van hetgemengde rioolstelsel wordt beoordeeld.
Deapparatuur isgeplaatst opdiverse locaties inAmsterdam aan de hand van de volgendeselectiecriteria:spreidingover de gemengd
gerioleerde bemalingsgebieden, de mogelijk-

Deruwe overstortingsdata zijn geverifieerd aan omgevingsfactoren en omstandigheden en diversebeschikbare data. Controleberekeningen zijn uitgevoerd waarbij gebruik
gemaakt isvaneen historische neerslagreeks
en dekenmerken van het stelsel (aangesloten
verhard oppervlak, berging in stelselenPOC).
Verificatie van overstortingsdata vindt plaats
door dezedata tevergelijken met de neerslagdata:een overstorting uit het gemengde rioolstelseldient het gevolgtezijn van (hevige)
neerslag.Ook worden werkzaamheden aan het
stelselen storingen van apperatuur geregistreerd.Vanelke overstortingsgebeurtenis
wordt dedatum, begin-en eindtijd en maximale overstortstraal geregistreerd. Hieruit
wordt de lozingsduur berekend en het overstortvolume ingeschat. De overstortvolumes
zijn buiten beschouwinggelaten aangezien de
Q^hrelaties vande overstorten (nog)niet zijn
gekalibreerd.Voordedefinitie van een overstortingsgebeurtenis wordt uitgegaan van een
maximale duur van 24uur vande overstortingspauze.Deresultaten vande kwaliteitsmetingen zijn niet bruikbaar. Bijhet uitlezen van
de troebelheidsmeters zijn veel storingen
opgetreden, deze worden vermoedelijk veroorzaakt door aangroei van algen opde sensoren.

Resultaten
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InAmsterdam-zuid isin 2001 een neerslagtotaal van905mm gemeten (zie afbeelding 1).Hetjaar mag weliswaar vanuit historisch oogpunt nat genoemd worden, als een
vergelijkinggemaakt wordt met de neerslag
vande laatstejaren zit 2001 qua neerslag op
eengemiddeldjaar. Indeperiode 1971-2000ligt
het landelijk gemiddelde ietsboven de800
mm, met inde regioAmsterdam een gemiddeldevan 850mm (bron:KNMI).De maanden
augustus en september kenmerken zich door
kortezomerbuien met hoge neerslagintensiteit met maandtotalen van respectievelijk 118
en 186mm.
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Opbasis van het voorgaande is het mogelijkgebieden aan tewijzen waar vanuit deze
optiek deaandacht opgevestigd mag worden.
Hiervoor worden 21bemalingsgebieden gecategoriseerd op het gemiddeld aantal overstortingen per bemeten overstort. Welke indeling
hierbij inAmsterdam isaangehouden, is te
zien in tabel2.
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Tabel 1.

Geplaatsteapparatuur

apparatuur
1999 2000 2001
overstortmeters
73
meters in de grachten
25
troebelheidmeters
7
neerslagmeters
2
3
i
waterstandmeters (stelsel)
4
flowmeters (in persleiding
van rioolgemaal)
2

Overstortiiujeii

In totaal zijn 73overstortlocaties in het
onderzoek meegenomen, waarbij 156overstortingen zijn gemeten. Dit komt neer op gemiddeld 2.14overstortingen per overstort perjaar.
Meerdere meerjaren (drogeen natte) zijn nodig
om eengoedeoverstortingsfrequentie te bepalen.
Het aantal overstortingen mag gebiedsgemiddeld laaggenoemd worden, maar hierbij
worden slecht functionerende gebieden uitgemiddeld doorgoed functionerende gebieden.
Bij 30oversrorten zijn in 2001 geen overstortingen gemeten. Het maximaal gemeten aantal

overstortingen zien,maar degegevens zijn
hiergebaseerd op slechts twee meetlocaties.
Een kwart van allegemeten overstorten ligt in
Amsterdam-noord, waarcirca eenderde van de
aanwezige overstorten worden bemeten (zie
afbeelding 2a).InAmsterdam-noord liggen de
bcmahngsgebieden 227en 420,waar relatiefde
meeste overstortingen zijn gemeten.

overstortingen opéén locatie bedraagt13
(Amsterdam-noord).
Spreiding ovmtortiitgen
Bijeen vergelijking van het aantal gemeten overstortingen per stadsdeel blijken de
meeste overstortingen in Amsterdam-noord,
Oud-Zuid en debinnenstad gemeten te zijn
(respectievelijk 65,22en 16overstortingen, zie
afbeelding 2b).Indezegebieden wordt vanwegedegebiedsgrootte intensiefgemeten, waardoor dit gemiddelde betrouwbaarder is.
Gemiddeld gezien ishet aantal overstortingen
in de binnenstad laagen in Amsterdam-noord
relatiefhoog.DeRivierenbuurt laat ookveel

Deachterliggende gedachte van deze indicatieve beoordeling isdat enkele overstorten
perjaar onvermijdelijk en acceptabelzijn. Een
absoluut gemengd stelselis theoretisch en uit
kostenoverweging niet mogelijk. Voordat de
CUWVOzijn intrede deed, werd uitgegaan van
zeven overstortingen perjaar waaruit de buisdiameter en de POCwerd berekend. Met de
invoering van debasisinspanning (waarbij het
gemengde stelsel dient teworden uirgerust
met een berging van 7mm, een POCvan0.7
mm/h en 2mm aanvullende bergingvooreen
randvoorziening) zalhet aantal geaccepteerde
overstorten rond devijfperjaar liggen.In deze
optiekwordt minder dan vijfoverstortingen
acceptabel geacht, minder overstortingen dan
acht perjaar wasacceptabel maar moet verbeterd worden en een hoger aantal overstortingen krijgt een hogeprioriteit. Bijde werkzaamheden met betrekking tot de
basisinspanning en afkoppelstudies worden
bij voorkeur gebieden met een hoge prioriteit
alseersteaangepakt. Dezeindeling is grafisch
weergegeven in afbeelding 3.

Evaluatie en voortgang
Bijhet verwerken vandedata is verificatie
met destclselkcnmerken, berekeningen en
neerslaggegevens van essentieel belang. Het is
de combinatie van meten en rekenmodellen
die inzicht geeft in het functioneren. Een inregclpcriodevan enkele maanden tot eenjaar is
geen overbodige luxe,aangezien men in de
praktijk geconfronteerd wordt met onvoorzie-

Tabel2

categorie aantal
overstortenis:
kleinerofgelijk aanvier
1
groterdanvieren
2
kleinerdan acht
groter
ofgelijkaan acht
3

beoordeling

acties

acceptabel
meerdan beoogd

lageprioriteit
tweedeprioriteit

tehoog

hoge prioriteit

aantal
bemalingsgebieden
17
2

2
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waterstanden in het ontvangende oppervlaktewater (verandering ervan tijdens
neerslag,eventuele instroom door bijvoorbeeld langsvarende schepen),
waterkwaliteitsmetingen (troebelheid-,
zuurstof- en EC-meters,alsmede steekmonsters),
ncerslagmetingen opmeerdere locaties,
nauwkeurigere controle met berekeningen
(rekenen met historische Amsterdamse
neerslagreeks,categorisering verharde
oppervlakken),

Amsterdam,

logboek van storingen aangemalen en
apparatuur en een klachtenregistratiesysteem,
kalibreren Qji-krommes van overstorten
(kostbaar),
waterstanden en debieten in het rioolstelsel,
debietmeters m het rioolstelsel
en interne en externe overstortmeters bij
bergbezinkbassins. ;

rprioriteit.

ne tegenslagen (vanaangevreten kabels door
ratten tot in degracht gereden meetkasten).
Dezeeerstedataset beschouwt eenjaar; meerderejaren zijn nodigom eenduidige conclusiesover het functioneren van het stelsel te
trekken.
Van het rioolstelsel inAmsterdam is meer

bekend dan dezeeerste beschouwing weergeeft. Inde nabije toekomst worden meer relatiesgelegd met beschikbare of beschikbaar
komende data,zoals:
metingen aan gemalen (uitschakel-,
inschakelpcilen, pompkarakterestieken,
draaitijden en uren,debieten),

Voormeerinformatie:
FionsBoogaard(030)z&z4850of
EgbertBaars(020)460Z} 11.

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand'.
Wij, despecialistenvanHait|ema nemengraagendeskundigde totale
zorgvoorbodem watervoorziening en waterwininstallatie
vanuopons.enhoudendezevooruinde hand
Grondboorbednjf Hait|emaBV isgespecialiseerdin
• diepeboringen
• onderhoud
• waterwinputten
• bodemonderzoek
• energieopslag
• bronbemaling
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TURBO
NEDERLAND

BV

HV-Turbo introduceert nieuw ontwerp van de kleinste turbocompressor, type KA2,
met keramische lagering welke aan de volgende specificaties voldoet:
• Aanzuigvolume tot 4500 Nm3/h
• Drukverschil maximaal 850 mBar over het gehele werkgebied.
• Vermogen tot 110 kW.
• Regelbaar van 45 tot 100%
• Zeer hoog constant rendement door toepassen van prerotatie.
• Onderhoudsarm.
• Gunstig prijsniveau.
• Mogelijkheid om te regelen met een frequentieomvormer.

HV-TurboNederlandBV-Chromiumweg121-3812NM Amersfoort
Tel.:033-4690355-Fax033-4691236-Email:info@hv-turbo.nl-Internet: www.hv-turbo.nl
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grondboorbedrijf

