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Optimaliserenvan
afvalwatersystemen:
eennieuwefase?
Samenwerkenindeajvalwaterketen islangeenuitzonderinggeweest.Zachtedrang vandehofere
overheidenspraakmakendevoorbeeldprojecten hebbenhettijdoenkeren.Watzo'n vijfjaargeleden
voorvelennogtoekomstmuziekwas, isnuveelaldenorm.Samenwerkenmoet.Dat isnatnehjkgoed
voordeburger,debeursenhetmilieu.Gangbaarhierbij isomsamen,inplaatsvaniedervoorzich, de
gebaandepadenvanpompcapaciteit, bergingsvolume,ajkoppelbaarverhardoppervlakensturingte
bewandelen.Standaardoplossingen lunnenwordenlosgelaten.Mogelijkhedenzullenzichaandienen
dienunog vaakbuiten beeldblijven.Geïnspireerddoordeadviespraktijk hieronderenkelestellingen.

Calamiteiten maatgevend

Geefgemalen wat extra

Eenverbeterdgemengd stelselmet wat
extrabergingstort nogmaarenkelekeren
perjaar over.Calamiteiten,storingen en
onderhoudsproblemen kunnen tot emissies
leidendievergelijkbaar zijn metdievande
reguliereoverstortingen. Gabij vergroting
vanbergingenpompcapaciteit daarom niet
tot hetuiterstezonderookdezeaspectende
nodigeaandacht tegeven.

Wezijn gewend gemalen preciesophet
ontwerpdebiet tedimensioneren.Warextra
(regelbare)capaciteit kanechternuttig zijn
om tijdelijke ruimte indecapaciteit vande
awzitebenutten,sturingaantrekkelijk te
maken ofeen tegenvallende leidingweerstand tecompenseren.Datmaakt het
milieurendement vaneenwat ruimere
dimensionering vaakongekendgroot.

Schoon riool ofrandvoorziening?

Geen vaste capaciteit awzi

Bijgebrekaan beter rekenen wenog
steedsmetvastevuilgehaltes vooroverstortwater.Wemogenechter nietuit hetoogverliezendatzeindepraktijk weltebeïnvloedenzijn. Investeringen instroomlijning en
hetopheffen vanverzakkingen inderioleringkunnen eengrotet milieurendement
hebbendanvergrotingvandeberging.Wat
niet teberekenen ofte normeren iskanwel
degelijk belangrijk zijn!

Debczinkeigenschappenvanhet actief
slibdat indenabezinktanks vaneenawzi
moetbezinken kunnen sterkvariëren.Daardoor kentdetoelaatbare hydraulischebelastingvaneenawziindepraktijk vaakeen
grotebandbreedte.Gebruikelijk isomvoor
nabezinktanks vanveilige ontwerpwaarden
uit tegaan.Eengrootdeelvanhetjaar iser
dan sprakevanovercapaciteit.Het benutten
vandebandbreedte in hydraulischecapaciteit kanwinstopleveren voorhet afvalwatersysteem:nabezinktanks kunnen kleiner
wordengedimensioneerd oferkan periodiek
harder wordengepompt vanuitderioolstelsels.Omdat derioleringsemissie wordt
bepaald doordejaargemiddelde pompcapaciteit,zijn erdan minder maatregelen inde
rioleringnodig.Houd bij hetontwerp van
deawziwelrekening metde mogelijke
debictvariaties.Het iszondealsdenabezinktankeengroterdebietaankan,maar
bijvoorbeeld detoevoerleidingen niet.

Penny wise
Voorhet terugdringen vandejaarlijkse
CZV-emissieuitderioleringhebbenwein
Nederland duizenden guldensperkiloover.
Dieguldensgevenwevooraluit aaninvesteringen dielangzaamworden afgeschreven.
Nietzelden betekent ditwachten metde
aanpakvaneenprobleem,omdatde fondsen
pasoverenkelejaren beschikbaar zijn. Tijdelijke maatregelen (bijvoorbeeld hetaanpassenvaneenpomp]kunnen echter relatief
goedkoopendaardoor erg kosteneffectief
zijn,ookalsdekorteafschrijvingstermijn in
ogenschouw wordtgenomen.Latenwedus
vakeradhocmaatregelen treffen. Het milieu
kangebaatzijn bij eensnellemaatregel,ook
alshiervoor inverband met het investeringsplan eenkort uitstel vande definitieve
investeringnodigis.

Stuur op slibspiegel
Dooropbijvoorbeeld deslibspiegelte
sturen kandevariabelecapaciteitvaneen
awzimaximaal wordenbenut.Alsdezeeen
kritischewaardebereikt,kunnen deaanvoergemalen worden teruggeroerd. Hetsysteem reageertsnelenisdaardoor robuust.

Bijhetbeginvaneenbuikaneenawzi tijdelijk flink worden overbelast.Terugtoeren
kanaltijd nogalsdeslibspiegelstijgt.Laagbelasteactiefslibsystemen kunnen zo'n
stootbelasting makkelijk aan.

Rekenen met twee maten
Decomputer spuwt ingrootdetailscenarioberekeningen uit.Zekeralsweafvalwatersystemen integraalbekijken moetenweer
bijstilblijvenstaandatde nauwkeurigheid
vandemodelleringvaneenawzialsgevolg
vanbeter bekendeuitgangspunten eenorde
groter isdandievaneenrioolstelsel.

Bekijk afkoppelen integraal
Inoptimalisatiesommetjes ligthetvoor
dehand tefocussen opdeemissieuitderiolering.Bijafkoppelen wordrookdeemissie
vandeawzigereduceerd enhet oppervlaktewateren/ofgrondwater gesuppleerd. Het
afwegen vandezeaspectenvermengt verantwoordelijkheden enmilieudoelen en isdaardoor lastig,maar kanhet vaakdure afkoppelenwelaantrekkelijker maken.

Geen open verhardingen
afkoppelen
Bijopenverhardingen komt vaakslechts
eenkleindeelvandeneerslaginde riolering
rerecht.Veelinfiltreert. Deparameters uitde
Leidraadgeveneenoverschatting vande
inloop.Uitgaan vandezeparameters kan
daaromeentegunstigbeeldgeven.Inde
praktijk isdekosteneffectiviteit van afkoppelenvanopenverhardingen vaakerglaag.

Spaardouche ofextra berging?
Eeneenvoudigsommetje leerrdateen
guldenuitgegevenaaneen spaardouchekop
ofspoelonderbreker veelmeereffect heeft op
dejaarlijkse emissieuithet afvalwatersysteemdaneengulden vooreenrandvoorziening.Hetmilieueffect kanzichoverigens
andersverhouden.Despaardouchekop beïnvloedtvooraldecontinueemissieuitdeawzi.
Berginginderioleringreduceert piekemissiesopvaakgevoelige!oppervlaktewater.
Overbodigtestellen datgeenvandeze
suggestiesaltijd toepasbaar is,sommige
zelfszelden.Doorzemetverstand tegen het
lichttehouden,kanwelvoorkomen worden
datstations wordengepasseerddiehetvertoevenmeerdan waardzijn. •[
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