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OPTIMALISATIE VAN HET AFVALWATERSYSTEEM HARDERWIJK E.O.

Samenwerkinglevert
besparingopvan35%
WaterschapVeluwe,degemeentenPutten,ErmeloenHarderwijkenRijkswaterstaat hebbennaruim3,5
jaarpratenovereenoptimalisatievanhetafvalwatersysteemvanHarderwijkenomgevingeenmogelijkebesparingbereiktvantientottwaalfmijjoeuguldenopdemaatschappelijke kostenzonderdatditten
kostegaatvandewaterkwaliteit.Debesparingbedraagt30à35procentvandeinvesteringeninde
hydraulischecapaciteitvanriolering,hettransportsysteemendeeigenlijkeafvalwaterzuiveringsinstallatie.Hetresultaatkonwordenbereiktdankzijdesamenwerkingvandevijfgenoemde partijen.
Bijdiesamenwerking stonddeinhoud
voorop,nietdeuiteindelijke verdelingvan
debesparingen.
DHVwerktedemaatregelen uitinoverlegmeteenwerkgroep,waarin naastbovengenoemdeparticipanten ookdeprovincie
Gelderlandendeadviseursvandegemeenten(Tauw,SnaterseCT&MenBKH)deelnamen.Bestuurlijk draagvlakvoorhetproject
isgecreëerdinbestuurlijke bijeenkomsten
enpresentaties voorondermeer raadscommissiesenfinanciële enjuridischespecialistenvandeparticipanten.Begin 19951 is e e n
basisvoorverdergaande samenwerking
gelegddoorondertekening vaneen intentieverklaringdoorPutten, Ermelo, Harderwijk
enWaterschapVeluwe.
Hetafvalwatersysteem vanHarderwijk
enomgevingbestaatinhoofdzaak uitderioleringvanPutten,ErmeloenHarderwijk,de
gemalenentransportleidingen endeawzi
Harderwijk. Eenkleinereaanvoervanuit
StroeenGarderen isindestudie buiten
beschouwinggelaten.Hetgezamenlijke verhardeoppervlak(inclusiefonderbemalingen)
bedraagtzo'n720hectare.Aandachtspunten
warenondermeerdathetafvalwater van
Purten viaeenpersleidingbovenstroomsin
hethoofdstelsel vanErmelogebracht wordt
endaarregelmatigstankoverlast veroorzaakt.Deafvoer vanErmelonaar Harderwijk
geschiedtondervrijverval,waarbij demaximumcapaciteit vanhettransportriool beduidendgroter isdandehydraulische capaciteit
vandeawzi.Hethoofdstelsel van Harderwijk
heeft duseennegatieve pompovercapaciteit.
ErmeloenPutten hebben nagenoeg
absolutestelsels.Debeschikbare bergingis
grootendientookomwateropstraatte
voorkomen.DeawziHarderwijkzalin2003
zijn uitgebreid inverband metdestrengere
eisenrondfosfaat enstikstofenheeft dan
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eencapaciteitvan230.000i.e.Voorde
hydraulischecapaciteitwerdeen uitbreiding
van4.280naar8.500kubiekemeterperuur
voorzien.Deeffluentlozing ophetVeluwemeerligrvlaknaastdecentraleoverstortvan
deriolering.Opjaarbasiskomtongeveer98
procentvandevuilemissievanhet afvalwatersysteemophetcontovandeawzi.Voor
CZVis94procentvandetotaleemissiehet
gevolgvandroogweer afvoer.
Alnaeenhalfjaar lagdeoplossingin
hoofdlijnen optafel:beperkingvandeuit-
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breidingvandehydraulischecapaciteitvan
deawzitot5.500inplaatsvan8.500kubieke
meterperuur.Dirismogelijkdoorhetgehele
afvalwatersysteem centraalteregelen,waardoordebesraandeberging bovenstrooms
beterwordtbenut.Ditwasdebasisvoorde
bestuurders omtebesluitensamenverderte
gaan.Deuitwerkingkostteechtermeer tijd.
Indeeerstefasevandeoptimalisatiestudiezijndemaatregelenonderlingvergeleken
methetcomputermodelRITZ(acroniemvoor
Riolering,TransportenZuivering).Hierinis
derioleringmeteenbakkenmodelgemodelleerd,wordtintransportleidingen menging
enverblijftijd verdisconteerdenisvoorde
simulatievandeawzihetmodelSimbaintegraalopgenomen.Metmeerjarige neerslagreeksenkondenzovoorelkemaatregelde
interactiesbinnenhet afvalwatersysteem
wordengesimuleerdenheteffect ophet
functioneren vanallecomponenten vanhet
afvalwatersysteem worden gekwantificeerd.
Deverdereuitwerkingvanhetmaatregelenpakketvindtplaatsdoor modellering
opstrengniveaumetSobek.Uitdemodellen
vandedriegemeenren iséénsamengevoegd
srrengenmodel opgesteldengetoetst.Alleen
doordimensioneringmeteen dergelijk
gederailleerd modelkanvoordir afvalwater-

systeem(hellendgebied,bovenstroomsgelegenbuffers) wordengewaarborgd dat tetreffen maatregelen ervoorzorgen datgeen
wateroverlast optreedt.
Deemissiewordt bepaald meteen afgeslanktmodelendeneerslagreeksover tien
jaar vanhet KNMI.Voordetoetsingop
wateroverlast wordt het volledigemodel
gebtuikt,incombinatie meteenspeciaal
doorTauwsamengestelde neetslagreeks.
Toetsingaandehandvande kortdurendebuien uitLeidraad moduleC2100isniet
zinvolvootdituitgestrekte systeem met sturing.Ookdeextra benutting vandoorde
gemeenten gerealiseerde bergingsvoorzieningen wordtbepaald,omdat dezemeekan
wegenbij het makenvanfinanciële enjuridische afspraken.
Tijdens destudiezijn verschillende
maatregelen ophun effect binnen het afvalwatersysteem onderzocht.Eengreep hieruit:
• Hetrelatiefzeergeringeaandeelvanderioleringsoverstortingen indejaarlijkseemissienaarhetVeluwemeetwasvoorRijkswaterstaataanleidingomDHVeen
afweging relatenmakentussenhet effect
opdewaterkwaliteitvandestootlozingcn
uitderioleringendecontinuelozingen uit
deawzi.Doorhetstootsgewijze karakter
vanderiooloverstortingenendehygiënischeonbetrouwbaarheid (zwemwaterkwaliteitisvanbelanginverbandmet recreatie
openrondhetVeluwemeer)bleeknaastde
emissievandeawziookbeperkingvande
emissieuitderioleringvanbelang.
• Sturingvandestromenin het afvalwatersysteem tijdens regen bleekdesleutelom
decapaciteitvandeawzimet 3.000kubiekemeterperuur ende bijbehorende
investeringskosten metcitca 15miljoen
gulden tekunnen beperken.Desturingsregelszijn daarbij zodaniggekozen dat
hetrisicoopwateropstraat niettoeneemt engeenstankoverlast voorkomt.
• Sturingvandwa-sttomen heeft vootde
robuuste awzigeenmeerwaarde.Reductie
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vanhetvolume(door waterbesparing,
afkoppelen vankoelwatetendtainageen
voorkomenvaninfilttatie vangrondwaterinderioolstelsels) kanleiden toteen
relatiefgrotereductievandejaaremissie
vandeawzi.'Dikker'watet wordt beter
gezuiverd.Voordit afvalwatersysteem
bleekmetcentralemaatregelen (koelwater,drainage,infiltratie) slechts eengeringedwa-reductie tebereiken.Waterbesparingdoorparticulieren enbedrijven is
voordeawziinteressant, maar past niet
binnen hetkadervandezestudie.
• Bijeenvariërendebezinkbaarheid vanhet
slibopdeawzivarieertookdehydraulischecapaciteitervan.Uitgaandevantoelaatbarerioleringsemissieszouvandejaargemiddeldehydraulischecapaciteitvande
awzikunnenwordenuitgegaan inplaats
vandegebruikelijkeminimale ontwerpcapaciteit.Inverbandmetdeverwachte
smallebandbreedtevandeslibbezinkbaarheidiservoorgekozentochvaneenvaste
hydraulischecapaciteituit tegaan.
• Deafkoppelmogelijkheden ingemengde
stelselswerdenbij hetbeginvandestudie
laagingeschat.InErmeloenPutten zijn
afkoppelmogelijkheden algrotendeels
benut.Nahetopstellenvaneen afkoppelkansenkaart ligtetnueenscenario,waarbijalleenalindegemengdecentralestelselsvanErmeloenHarderwijk ongeveer
35hectare(10procent)wordt afgekoppeld.
Ookwordtuitgegaan vanhet ontlasten
vandegemengdestelselsendeawzi tijdensregenweerdoordepompcapaciteit
vandeverbeterdgescheiden onderbemalingen(zo'n170hectare)te minimaliseren.
• Omdestankoverlast inErmeloaante
pakken,heeft WatetschapVeluwenaeen
inventarisatie eneenproefonderzoek in
Putten een ijzerdoseerinstallatie
gebouwd.Uithetproefonderzoek is
geblekendatdoor ijzerdosering destank
vrijwelgeheelwordtweggenomen.Op
praktijkschaal wordt nugetoetst ofhiermeedeoverlasttothetverleden behoort.

Doorbergingvakerenlangerofmetmeer
geconcentreerd afvalwater te benutten
zouopnieuwstankoverlast kunnen ontstaan.Hetvoorkomenhiervanisdaarom
integraal onderdeelvandeuitwerking.
• Alternatieveconfiguraties vanhet afvalwatersysteem (nieuweawzivoorErmelo
en/ofPutten,directeleidingvanErmelo/PuttennaardeawziHarderwijk) blekenniet kosteneffectief

Stand van zaken
MethetSobek-modelzijn knelpunten en
mogelijke maatregeleninbeeldgebracht.
Eenvijftal scenario's isgedefinieerd diezich
onderscheiden inkosteneffectiviteit, milieuvoordeelenruimtebeslag.Deuitkomsten
vandescenario'szullenworden voorgelegd
aandewerkgroep,diewordtuitgebreid met
financiële enjuridischespecialisten.De
besturen wordennauwbetrokken bijdekeuzevanhet uiteindelijke optimalescenarioen
dedefinitieve vormgevingvanhet afvalwatersysteem.Ditvoorjaar wordthet traject
afgerond metdeondertekeningvaneen
bestuursakkoord waarindekostenverdeling
enafspraken overdebedrijfsvoering vanhet
nieuweafvalwatersysteem wordenvastgelegd.Tertoetsingvandeuitgangspunten is
inPutten,EtmeloenHarderwijkeenmonitoringsysteemgeïnstalleerd.Voordatde
maatregelen wordengeïmplementeerd zalde
dimensioneringhiervanzonodigworden
bijgesteld opbasisvandemeetresultaten.

Terugblik
Hetproject OASHarderwijk e.o.iséén
vandeeersteenzekethetmeest uitgebreide
inzijn soort.Dehogeverwachtingen kondendankzij deinzeten samenwerkingsbereidheidvanallebetrokken partijen worden
waargemaakt.Deconstante focus opde
maatschappelijk besteoplossingin plaats
vanhetvoordeelperpartij heeft hieraan
zekerbijgedragen. Hetuiteindelijk doorlopen ttaject heeft niemand bijdestart kunnen voorzien,maar isstapvoorstap nuttig
geweest.Onderwegzijn deinzichten bijgesteld (bijvoorbeeld nieuwe afkoppelmogelijkheden).Hetdoel,eenbeter afvalwatersysteem tegenaanzienlijk lagerekosten,is
echternooituit hetoogverloren.
Vandeopgedanekennisenervaring
wordtbijanderestudiesgebruik gemaakt,
waardoorsnellerresultaat kan worden
bereikt.•"
zie ook het artikel 'Snel inzicht met
OASQuick Scan'op de volgende pagina
JanvanKempen (Waterschap
Veluwe)
Wouter Stapel (DHV)
EricvanderZandt (DHV)
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