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Nieuweontwerprichtlijnen
voordistributiesystemen:de
standvanzaken

Bluswater

Toepassen vannieuwe ontwerprichtlijnen voordistributienetten leidt totlagere kosten en betere
waterkwaliteit. Deze uitspraak was in 1999nogslechtsgestoeld openkeleonderzoeksresultaten en
eenbeperkt aantal testcasesonderandere bijPWN.Twecjnar na depublicatie van debeknopte
handleiding 'Nieuwe ontwerprichtlijnen voordistributienetten' (KiwaSWE59.011) en vele
implementatie-workshops later, wordt de mtspraakgeschraagd dooreen bredepraktijkervaring.Eu
hetsmaakt naar meer:uitbreiden vandeontwcrpregels naar transportleidingen enmodellering van
sedimentbewegingen inhet totale leidingnet metals doel het beheersen ensturen van de waterkwaliteitsverandenngen inhetleidingnet.

Deleveringvan bluswater was het belangrijkste struikelblok inhetimplementatiettaject vandenieuwe richtlijnen. Niet alleende
brandweer hadhier grote moeite mee,ookde
eigenleidingnetontwerpers moesten overtuigd worden.Wereldwijd bestaat de traditie
dat bluswater geleverd wordt viahetdrinkwaterleidingnet. Inhistorisch perspectiefisdit
eenvoudigteverklaren uithetfeit datde meestedrinkwaterbedrijven zijn ontstaan uit een
gemeentelijk initiatiefzoals dat ook het geval
ismetdebrandweer. Beidediensten hadden
dezelfde baasende communicatielijnen waten
kort.Uiteconomisch oogpunt ishetcombineren vandedrink- enbluswatervoorziening de
meest logische oplossing.

Het bereiken van hoge(re)snelhedenen
een eenduidige stromingsrichting inde distributieleidingen waarop klanten zijn aangesloten vormen de uitgangspunten van de nieuwe
ontwerprichtlijnen. Het doelistevoorkomen
dat potentieel bezinkbaar materiaal zich
ophoopt totsediment inhetleidingnet.
Sediment iseen bron voor degroei vanbacteriën enhet veroorzaakt bruin water. Resultaat
van hettoepassen vande nieuwe richtlijnen
zijn andere leidingnetten dan die wetotnu

Indeloop van dejaren zijn de brandweer
enhetwaterbedrijforganisatorisch uitelkaar
gegroeid waardoor decommunicatie isverminderd. Beideorganisaties hebben echter een
hoog maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel,hetgeen onder andere resulteett inhet
accepteren van bluswatereisen door de waterbedrijven. Dat isechter weinig formeel geregeld,zoals blijkt uiteen onderzoek uit1995
(KiwaSWE95.006).Voorde hoeveelheid televeren bluswater bestond (en bestaat)geen duide-
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disttibutiestructuur, aangesloten opeen vermaasde hoofdstructuur eneen grote variëteit
in kleinediameters.Omdat mazen niet meer
worden gesloten,isdetotale lengte vanhetleidingnet gemiddeld tien ptocent kleiner. Door
degerealiseerde hogere snelheden enversnellingen vanhetwater heeft hetleidingnet een
zelfreinigend vermogen.Ditbetekent datdoor
deopttedende stromingsdynamiek eventueel
sediment inkleine hoeveelheden wordt verplaatst doordeleidingenenweggespoeld via
de huisaansluitingen. Schoonmaken zal dan
niet ofslechts sporadisch noodzakelijk zijn.
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toegewend zijn.Afbeelding 1 toont een klassiekontwerp datwordt gekenmerkt door een
hoge mate van vermazingenrelatiefgrote diameters.Dedominante leidingdiameteris
0110.Debelangrijkste uitgangspunten voot
het ontwerp vaneen klassiek leidingnet zijn
leveringszekerheid eneen maximale levering
van bluswater.
Het nieuwe leidingnet (afbeelding 2)
wordt gekarakteriseerd door een vertakte
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lijke regelgeving. Inde loop van dejaren is bij
veel bedrijven een 'general understanding'
ontstaan dat een brandkraan 60kubieke meter
water per uur moet leveren,maar ook andere
hoeveelheden zijn gehanteerd.
Het CCRB(College van Commandanten
van Regionale Brandweren) heeft in 1999een
brochure uitgebracht over deprimaire bluswatervoorziening. Hierin isaangegeven dat in
bepaaldegevallen, met name bij nieuwbouwwoningen, 30kubieke meter water per uur volstaat voor een adequate bluswatervoorziening.
Het CCRBadviseert echter om voorde zekerheid toch 60kubieke meter water peruur te
blijven handhaven. In het project 'Drinkwater
en bluswater in evenwicht' (ziekader 1)heeft
Waterleiding Maatschappij Overijssel, begeleid door Kiwa,intensiefoverleggevoerd met
de regionale brandweer. Dit leidde tot een
betere communicatie en meer onderling
begrip.Deregionale brandweer blijkt sindsdien steeds vaker bereid actiefmet waterbedrijven mee tedenken over de inpassing van
de bluswatervoorziening. Debrandweer staat
open voor deargumenten voor toepassing van
de nieuwe richtlijnen voor distribunenctten
en accepteert in nieuwbouwwijken veelal een
bluswatercapaciteit van 30kubieke meter per
uur. Ineen aantal gevallen resulteerde dit in
overeenkomsten tussen waterbedrijven en
brandweercorpsen waarin een capaciteit van
30kubieke meter water per uur voldoende
wordt geacht om de brandveiligheid te waarborgen.
Degereduceerde bluswatervraag van
30kubieke meter per uur isvoornamelijk van
toepassingopgebieden met moderne woonhuizen. Ingebieden waar indusrrié'le toepassingen ofandere risicofactoren aan de orde
zijn, wordt een hogere bluswatervraag gehanreerd.Het ismoeilijk om algemeen geldende
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regels te formuleren die eenvoudig kunnen
worden toegepast. Met name de 'niet-woonwijk-toepassingen' vragen om gespecialiseerd
overleg,waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid voordebluswatervoorziening ligt
bijdeplaatselijke brandweercommandant.
Dezemaakt een keuzeop basis van een kostenen risicoafweging. In het overleg van brandweeren waterbedrijven dat nu meer inhoudelijk en meer frequent plaatsvindt, wordt actief
gezocht naar oplossingen die recht doen aan
een optimale afstemming van dedrink- en
bluswatervoorziening.

Inpassing van de nieuwe richtlijnen
in de bedrijfsvoering
Om tot eengoedeinpassing te komen, is
naast het intensieve overlegmet de brandweer
ookeen aantal aanpassingen noodzakelijk in
debedrijfsvoering van het waterbedrijf in eerste instantie het opleiden van ontwerpers en
uitvoerders in hetgebruik van de nieuwe
richtlijnen. Een krachtige en effectieve manier
om dit tedoen ishet houden van een workshop,waarbij dedeelnemers in kleine groepjes
een ontwerp maken voor een distributieleidingnet. Vervolgens wordt ieder ontwerp toegelicht en 'verdedigd'. Haarfijn worden dan de
struikelpunten duidelijk en worden dediscussiepunten uitgewerkt.

Drinkwater en
bluswater in evenwicht
Eenbelangrijke doorbraak in het overleg
met debrandweer ishet project 'Drinkwater en bluswater inevenwicht' geweest
dat WMOsamen met Kiwaen de regionale
brandweer heeft uitgevoerd (KiwaKOA
99.121).Indit project ishet principe aangehouden dat het leidingnet primair is
bedoeld om drinkwater televeren en dat
waar mogelijk ookbluswater wordt geleverd.Aanpassingen aan het drinkwaternet
om additionele hoeveelheden bluswater te
kunnen leveren worden in rekening
gebracht. Hierbij wordt ook rekening
gehouden mer deextra schoonmaakkosten
tengevolge van de lage stroomsnelheden
endedaarmeegepaard gaande vervuiling.
Het principe van een primair drinkwaternet wordt nu door veelbedrijven gehanteerd.
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Het kenmerk van nieuwe netten iseen
groterediversiteit in kleinerediameters en bijbehorende appendages. Het betekent bijvoorbeeld dat het waterbedrijfdediameters 40,50,
63,75of90gaat voeren.Dit vormt een uitbreiding van devoorraad in het magazijn en de fitterswagen.

De resultaten
Voorhet meten van deeffecten van de
invoering van denieuwe ontwerprichtlijnen
bestaan verschillende prestatie-indicatoren.

Verdelinggebruikte Icidingdiamercrsbi) WMO. Duidelijk isteziendat inzoooeen trendbreuk optrad met
eensignificante toenamevan deleidingen meteen doomsnedevan40en75mm eneen afnamevan deleidingen van 110mm[gegevensvan 2001lopentot enmetderde kwartaal).
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Invoering van meer kleinere diameters
In afbeelding 3isde verdeling over de
diameters gegeven van de leidingen die
Waterleiding Maatschappij Overijssel in de
afgelopen rienjaar heeft gebruikt. Te zien
valt dat sinds het invoeren van de nieuwe
ontwerprichtlijnen in 2000het aandeel
leidingen met een diameter van 110 mm
duidelijk afnam en dat het aandeel leidingen
met kleinere diameters toenam. Dit levert een
aanzienlijke kostenbesparing op.Dit bleek
onder andere bij een kostenvergelijking bij
Hydron Midden-Nederland, waar een besparing op de aanlegkosten werd becijferd van
20tot 25procent. Een schatting isdat dit
soort besparingen zijn gerealiseerd bij meer
dan de helft van de leidingnetten die zijn
aangelegd in2001.
H 2 o :. 5-2002
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Metingen in distributienet Saendelft
BijPWNzijninaugustusenseptember 2001 metingenuitgevoerd ineenleidingnetdatisaangelegdvolgensdenieuweontwerprichtlijnen. Inonderstaandeafbeelding zijnderesultaten
vanzoweldestroomsnelheid alsdetroebelheid uitgezetineenleidingdie46woningenvan
drinkwater voorziet.Duidelijk isderelatietussendesnelheidendetroebelheidwaartenemen.
Ditbetekentdatbijverhogingvandesnelheid sedimentdeeltjes wordenweggespoelddiein tijdenvanlageresnelheidzijngeaccumuleerd.Hiermeewordthetzelfreinigend vermogenvan
deleidingaangetoond.Hetlangeretermijn effect opdevervuilingvandeleidingisnogniet
bekend.Inhetkadervanhetbedrijfstakonderzoek zalhieraan nadereaandachtworden
besteed.

o«» Troebelheid(FTU) en
stroomsnelheid

_ Stroomsnelheid
(m/s)
—troebelheid (NTU)
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Eennieuweontwikkeling inbrandkrancn.

Kosten brandkraan
Eenandereindicatorisdegemiddelde
prijsdiebetaaldwordtvooreen brandkraan
alsheteerdergenoemdeprimair-drinkwaterprincipeisopgenomen indetarievenregeling.
Metanderewoorden:iedereleidmgverzwaring
tenopzichtevanhetdrinkwaternet isten
behoevevandebluswatervoorzieningen
wordtalszodaniginrekeninggebracht.Ineen
voorbeeld vanhetDuinwaterbedrijf Zuid-Hollandgeldteengemiddeldeaanpassingvan
1148europerbrandkraanineenregio waarbij
60kubiekemeterperuuracceptabelwordt
geacht.
Aanpassing appendacjes
Desnelleimplementatie heeft ookgeleid
toteenvoortvarendeaanpassingvanappendages.Fabrikantenzijnactiefgeweestindeontwikkelinghiervan.Eenvoorbeeldisdebrandkraanwaarmeetegelijkerrijd een
diameterrcductie vandedoorgaandeleiding
wordtgerealiseerd (ziefoto).
Eenverbetering vandewaterkwaliteit
Debovengenoemde kostenbesparingen
zijn interessant voorde waterleidingbedrijven.
Debelangrijkste doelstellingvandenieuwe
ontwerprichtlijnen isechterverbeteringvan
dewaterkwaliteit.Ofdezeverbetering
optreedtistotnutoeopbeperkteschaalgeëvalueerd.Inhetkaderiseentoelichtinggegeven
opsimultaan uitgevoerdevolumestroom-en
troebelheidsmetingen bijPWNWaterleidingbedrijfNoord-Holland.Conclusiehieruitis
dathetzelfreinigende effect aantoonbaar
optreedtmetalsgevolgeenverbetering(of
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SnelheidentroebelheidineenPVC-leidingvan/smm doorsnededie46"woningenvanwatervoorziet.

geenverslechtering)vandewaterkwaliteit.
Vervuilingvanhetleidingnet,zoalsisteconstaterenmetdeopwervelingspotentie(Kiwa
SWE99.005)'Schoonmaken leidingnetten')of
eenvergelijkbare methode,vindtniettotnauwelijksplaats.
Hoe n u verder
Opheteerstegezichtlijkt hetalsofweer
zijn:kleinerenettenzijngeaccepteerd doorde
brandweerenbrengenlagerekosteneneen
beterewaterkwaliteit metzichmee.Erzijn
echternogsubstantiëlebesparingenenverbeteringen mogelijk,aandeenekantdoofde
richtlijnen opdistributieniveau verderteontwikkelenenaantescherpenenaandeandere
kantdoordeontwerpprincipes opteschalen
naarhettransportniveau. Daarvooriseenmeer
fundamenteel inzichtnodigindesedimentbewegingen inhetleidingnetende afhankelijkheidvanstroomsnelheden enverblijftijden. De
meting,dieisgepresenteerd inhetkader,
toontbijvoorbeeld aandatdedynamiekvan
afnamepatronen eengroteinvloedheeft ophet
zelfreinigend vermogenvandistriburieleidingen.Daarnaastzaldeevaluatieophetgebied
vanwaterkwaliteit verdermoetenwordenuitgewerktommetnamehetaspectvankwaliteitsverbeteringbetertekwantificeten ente
presenterenaandeconsumentc.q.overheid.

Koppelingvandefundamentele inzichten
indesedimentbewegingaaneenleidingnetberekeningsprogramma alsALEIDlevert
mogelijkheden omdenoodzaakvoorschoonmakentevoorspellen.Hiermeewordtdebasis
gelegdvoorechttoestandsaflrankelijk onderhoud:alleendaarschoonmakenwaardatecht
noodzakelijk is,zodatklachten effectief
wordenvoorkomenenhetwaterzijn optimale
kwaliteitbehoudt. *

