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Voorwoord

Deze Ie deelrapportage bevat de resultaten van een uitgebreide scenariostudie
naar de effecten en grenzen van afkoppelen in bestaand stedelijk gebied. Zowel de positieve effecten als de mogelijk nadelige effecten van afkoppelen
voor het milieu (waterketen inclusief bodem en grond- en oppervlaktewater)
zijn in beeld gebracht en waar mogelijk gekwantificeerd.
De conclusies die zijn verwoord in hoofdstuk 4 moeten gezien worden in het
licht van de uitgangspunten opgenomen in hoofdstuk 2.
De scenariostudie heeft duidelijk gemaakt hoeveel verhard oppervlak er minimaal moet worden afgekoppeld om merkbare effecten te realiseren.
In deelrapportage 2 "Ideeënschets Afkoppelen in bestaand stedelijk gebied"
zijn de resultaten vastgelegd van een pilotstudie onder een zestal gemeenten.
De pilotstudie geeft inzicht in de praktische haalbaarheid van afkoppelen in
bestaand stedelijk gebied en een indicatie van de kosten en mogelijke baten
van de betrokken actoren.
De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek worden beschreven in een
afzonderlijke populaire samenvatting.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

VROM heeft Grontmij Advies & Techniek bv opdracht gegeven voor het
uitvoeren van een beleidsverkenning naar de effecten en de grenzen van het
sturen met hemelwater (afkoppelen) in bestaand stedelijk gebied.

...

.:..

Nuttige toepassing van schoon regenwater in het stedelijk gebied is in beginsel
mogelijk en biedt perspectieven voor het bereiken van meerdere doelen op de
terreinen milieu (waterketen en waterkwaliteit), ruimtelijke inrichting en
woonomgeving. Voorwaarde is dan wel dat regenwater niet meer wordt geloosd op het riool en dus niet wordt vermengd het afvalwater. Vanuit de historisch gegroeide situatie hebben de meeste gemeenten echter een gemengd
rioolstelsel (ca 75 1Yo is van het gemengde type). Dit betekent een gecombineerde afvoer van regenwater en afvalwater via één buis. Bij langdurigeen/of
hevige regenval is de capaciteit van het rioolstelsel onvoldoende en treden
overstortingen op waarbij met regenwater verdund afvalwater rechtstreeks in
het oppervlaktewater komt.
Tot nog toe is de inspanning van gemeenten er met name op gericht geweest
dit fenomeen te bestrijden door gemengde rioolstelsels qua berging te verruimen en om zo te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden van de waterbeheerder met betrekking tot overstorten. Uit financieel- economische overwegingen kunnen gemengde rioolstelsels echter niet zo gedimensioneerd worden
dat overstortingen niet meer plaatsvinden. De meer duurzame mogelijkheid
van afkoppelen van verhard oppervlak in bestaand stedelijk gebied waarmee
meerdere doelen worden gediend, maakt nog nauwelijks deel uit van de oplossingen en wordt in het licht van het rioleringsbeleid veel al gezien als een
intensivering van milieubeleid wat financieel gecompenseerd moet worden.
Afkoppelen en benutten van hemelwater biedt echter kansen en (financiële)voordelen op diverse terreinen. Deze kansen liggen niet alleen op terreinen
van gemeentelijke zorgtaken, woonomgeving en ruimtelijke inrichting maar
betreffen ook de zuiveringstaak (minder afvalwater en minder fluctuatie in
aanbod en daarmee een meer constante kwaliteit van het afvalwater) en het
waterkwali teits) beheer.
In de NW4 is opgenomen dat het afkoppelen van verharde oppervlakken een
(belangrijke) bijdrage kan leveren aan de verdere vermindering van de emissies uit rioolstelsels naar het oppervlaktewater en daarmee aan het verbeteren
van de oppervlaktewaterkwaliteit
De wens om tot afkoppeling te komen is breed aanwezig, juist vanwege de
vele doelen die de maatregel kan dienen.

,f Grontmij

99032083
blad6van 38

945
Inleiding

1.2

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is een beleidsverkenning gericht op:
Deze beleidsverkenning richt zich op:
•
het in kaart brengen van zowel de positieve effecten als de mogelijk
nadelige effecten van afkoppelen voor het milieu (waterketen inclusief
bodem en grond- en oppervlaktewater) de ruimtelijke ordening en de
woonomgeving;
•
het beantwoorden van de vraag hoeveel verhard oppervlak er minimaal moet worden afgekoppeld om merkbare effecten te realiseren;
•
de vraag wat in de praktijk gelet op locatiespecifieke omstandigheden
haalbaar is en wat hierbij indicatief de kosten en mogelijke baten van
de betrokken actoren zijn.
1.3

Opbouw rapport

In hoofdstuk 2 is de aanpak van het onderzoek beschreven. Voorts zijn in dit
hoofdstuk de belangrijkste uitgangspunten genoemd en is aangegeven hoe de
verschillende deelsystemen zijn gemodelleerd.
Hoofdstuk 3 beschrijft de positieve en negatieve effecten van afkoppelen voor
de verschillende deelsystemen.
In hoofdstuk 4 is een beschouwing opgenomen over de effecten van afkoppelen op het totale afvalwatersysteem.
In hoofdstuk 5 zijn teruggrijpend op de doelstelling van het onderzoek conclusies getrokken over de effecten van afkoppelen in bredere zin .
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2

Aanpak en uitgangspunten

2.1

Aanpak op hoofdlijnen

Het afkoppelen van verhard oppervlak heeft consequenties op een groot aantal terreinen (figuur 1).
Regenwater van wegen en
daken wordt direct geloosd op
het oppervlaktewater of
Cl
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Deze consequenties kunnen
ecologie
zowel positief a ls negatief zijn.
figuur 2-1 Doorwerking van afkoppelen
De betekenis van water in
stedelijk gebied mag daarbij
niet worden vergeten. Water in
stedelijk gebied heeft naast een functionele waarde
ook een esthetische waarde en kan een ecologische en
fase 1:
economische waarde hebben.
inventarisatie
De stedenbouwkundige inpassing is nu in veel
en analvse
gevallen een afgeleide van de technische oplossing of
variabelen
in het beste geval een afwegingscriterium bij het selecscenario
teren van technische oplossingen.
l
I
_stu_9.ie
Wanneer gekeken gaat worden naar het op grote
schaal afkoppelen in bestaand stedelijk gebied zal
ook een visie moeten worden ontwikkeld op de
fase 2:
esthetische en ecologische inpassing.
scenario
In fase I is hiervoor een basis gelegd door te
studie
meetanalyseren welke onderdelen in een dergelijke visie
punten
en
moeten worden meegenomen.
criteria
Voorts is de beschikbare kennis voor alle terreinen
(figuur 2-1) geïnventariseerd en geanalyseerd om de
variabelen te identificeren die van belang zijn bij het
fase 3:
bepalen van de effecten van afkoppelen op de verpraktische
schillende terreinen. Met deze basiskennis zijn scenainvulling
L;rio's ontwikkeld voor een fictieve gemeente. In fase 2
kengetallen,
zijn aan de hand van deze scenario's modelberekeinzicht
ningen uitgevoerd om kwalitatief en waar mogelijk
kwantitatief inzicht te verkrijgen in de positieve en
negatieve effecten op ko rte en langere termijn. Door
fase 4:
naast afkoppelen ook traditionele maatregelen mede
ruimtelijk ordening

4

1

-

~

-

I____

conclusies&
aanbevelingen

.f Grontmij

99032083
blad8van 38

945
Aanpak en uitgangspunten

in beschouwing te nemen is inzicht verkregen in de kosten en de mate waarin
doelstellingen worden gerealiseerd. In fase 3 is in samenspraak met een zestal
gemeenten voor elk een visie ontwikkeld op het afkoppelen. Deze visie is uitgewerkt in schetsontwerpen en principe oplossingen. Daarnaast is, gelet op de
locatiespecifieke omstandigheden, nagegaan wat haalbaar is en wat indicatief de kosten en mogelijke baten van de betrokken actoren zijn.
2.2

Vuilgehalten en zuiveringsrendementen

De belangrijkste uitgangspunten bij het uitvoeren van de scenariostudie in
fase 2 zijn de te hanteren vuilgehalten en zuiveringsrendementen. De vervuiling van afstromend regenwater is in dat kader nog het meest van belang.
In Nederland is vanaf eind jaren tachtig met gerichte monitoringprogramma 's
kennis verzameld over de kwaliteit van het afstromende hemelwater. Hieruit
bleek dat het afstromende hemelwater in het algemeen meer verontreinigd is
dan regenwater. Omdat afgekoppeld hemelwater niet meer via de riolering
naar een R WZI wordt geleid, zullen de verontreinigende stoffen ergens anders
in het milieu terechtkomen. Aanvankelijk bestond bij bestuurders van gemeentes en provincies dan ook de angst dat de aanleg van infiltratievoorzieningen voor afgekoppeld hemelwater risico's geeft voor bodemverontreiniging. Ook bij directe lozing van afgekoppeld hemelwater op het oppervlaktewater (dus zonder bodempassage) worden risico 's verwacht voor verontreiniging van het stadswater.
Hoe vervuild het afgekoppelde hemelwater is kan afgeleid worden door de
kwaliteit ervan te vergelijken met de regenwatersamenstelling inclusief de
droge depositie 1• Deze vergelijking is weergegeven in Bijlage 1. Hierbij zijn
tevens de streefwaarden voor grond- en oppervlaktewater weergegeven.
De samenstelling van regenwater varieert sterk. De vervuiling door afstroming over verharde oppervlakken is voor veel stoffen zeer sterk afhankelijk
van het type verharding. Vooral bij daken is de range erg groot. De concentraties van het afstromende hemelwater overschrijden voor de beschouwde
stoffen meestal de streefwaarden voor het oppervlaktewater en grondwater.
Het is duidelijk dat het afstromend hemelwater van daken en rustige wegen
bijna altijd in meer of minder mate verontreinigd is. Volgens de huidige inzichten is de relatie tussen het aantal verkeersbewegingen en de vervuilingsgraad van het afstromende hemelwater beperkt en zeer locatiespecifiek.
In onderstaande tabel zijn de gehanteerde waarden opgenomen. Tevens zijn
in de tabel de aangehouden zuiveringsrendementen opgenomen.
tabe/2-1 Vuilg_ehalten en zuivering_srendementen

eenheid
vuilgehalte

BZV
N tot
Ptot
Cu
Zn

mg/1
mg/1
mg/1
llg/1
I:!:

gil

vuilgehalte
gemengd hemelwater

50
10
2
150
350

5
2
0,6
30
250

bergbezinkvoorziening

50%
25%
25%
50%
50"/u

rendement
afscheider

50%
25%
25'Y.,
50'Yo
50"/o

infiltratie

90%
50'Yo
50%
90%
90%

1
Eenvoudig gezegd is natte depositie het vuil dat opgelost in de waterdruppels naar
beneden komt en droge depositie het vuil dat als "stof' met de neerslag naar beneden
komt.
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2.3

Neerslag en klimaatverandering

De berekeningen aan de riolering en het watersysteem zijn uitgevoerd met
historische regenreeksen en neerslaggegevens. In het rapport van de commissie Waterbeheer 21c eeuw [18] wordt een toename van de neerslag als gevolg
van een klimaatverandering voorspeld. Voor een scenario met een temperatuurstijging van 2° is door het RIZA het effect van het veranderende neerslagpatroon op het functioneren van het stedelijk watersysteem in een quickscan onderzocht [19]. In de rioleringsberekeningen wordt nader ingegaan op de
relatie met afkoppelen.
2.4

Modellering deelsystemen

2.4.1

Inleiding

De riolering in het laaggelegen, waterrijke deel van Nederland , heeft in het
algemeen een groter aantal overstorten per ha dan de riolering in het minder
waterrijke deel van Nederland. Om deze verschillen te kunnen meenemen zijn
twee fictieve gemeenten gedefinieerd: Waterstad en Droogdorp.
2.4.2

Riolering

De rioolstelsels van Waterstad en Droogdorp wijken van elkaar af. Bij Waterstad is het overstortingsvolume verdeeld over een groot aantal overstorten.
Op drie locaties kunnen bergbezinkvoorzieningen worden geplaatst. In
Droogdorp is het aantal overstorten de helft van dat van waterstad. Het merendeel van het overstortwater loost via één grote overstort. Dit is de enige
locatie waar een bergbezinkvoorziening kan worden gebouwd.
De voornaamste kentallen zijn in tabel2-2 weergegeven.
tabe/2-2

Kentallen riolering

Eenheid

Grootte

Afvoerend oppervlak

500 hectare (600)

Aantal woningen
Aantal inwoner equivalenten(i.e.)
Type stelsel

33330

Pompovercapaciteit
Pompovercapaciteit
OWA-productie
DWA-pomcapaciteit

80000
Gemengd
0,7 mm.h-1
3500 m3 .h"1
0,012 m3.h·1.ie.
960 m3.h"1

De rioleringsberekeningen zijn gedaan met behulp van een bakkenmodeL
Ten aanzien van de berekeningen ten behoeve van het oppervlaktewater is
gerekend met de 25-jarige regenreeks uit De Bilt ( 1955- 1979). Hiermee zijn
de overstorthoeveelheden bepaald op jaarbasis. Vervolgens zijn hier de concentraties aan verbonden van BZV, totaal stikstof, totaal fosfaat, koper en
zink. Dit resulteert in de jaarlijkse vracht van deze parameters die vanuit het
rioolstelsel in het oppervlaktewater terechtkomen. Indien via een randvoorziening wordt geloosd is er sprake van een zuivering.
De gebruikte concentraties en zuiveringsrendementen staan weergegeven in
tabel2-l.
2.4.3

Transportsysteem

Het rioolwater wordt ingezameld en vervolgens afgevoerd naar de rwzi. De
afvoer kan plaatsvinden onder vrijverval of via een persleiding. Een lange
persleiding kan een belangrijke kostenpost vormen. Daarnaast kan een lange
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persleiding invloed hebben op de werking van de rwzi doordat bij het begin
van een bui de in de persleiding verzamelde droogweerafvoer in een keer op
de rwzi wordt geloosd.
Bij de berekening van de rwzi is standaard uitgegaan van afvoer zonder persleiding. In een aantal aanvullende varianten is het effect van een lange persleiding bepaald. Voor de kostenberekeningen zijn twee situaties doorgerekend: een korte persleiding van I km lengte en een lange van 10 km.
De kosten van gemalen zijn verwaarloosbaar en niet in beschouwing genomen.
De bij de berekeningen gehanteerde uitgangspunten zijn:
• maximale stroomsnelheid
1,7 m.s·';
• H dyn maximaal:
35 mwk.
• de leiding bestaat uit maximaal twee verschillende diameters.
2.4.4

Rioolwaterzuiveringsinrichting

De in Nederland meest toegepaste zuiveringstechniek is een laagbelast actief
slibinstallatie met of zonder voorbezinktank. Stikstof verwijdering vindt in de
meeste gevallen plaats d.m.v. van voordenitrificatie en de ?-verwijdering gebeurt in de meeste gevallen d.m.v. biologische ?-verwijdering in de waterlijn.
In onderliggend onderzoek is een laagbelaste installatie gemodelleerd zonder
voorbezinktank, met voordenitrificatie en bio-P verwijdering in de hoofdstroom. Voor de dimensionering van de RWZI is uitgegaan van een zuiveringscapaciteit van 80.000 i.e.'s. De overige ontwerpparameters voor de verschillende onderdelen zijn in Bijlage 2 opgenomen. De dimensionering vindt
plaats op basis van modelberekeningen volgens de HSA methode en de
STOWA methode voor het ontwerpen van na bezink tanks. De samenstelling
van het influent is beschreven in Bijlage 3.
2.4.5

Watersysteem

Voor Waterstad en Droogdorp zijn twee aparte schematisaties in SOBEK
gemaakt. De kenmerken zijn weergegeven Bijlage 2.
Uitgangspunten bij de schematisering zijn een constant peil en, in het geval
van Waterstad, een totale oppervlakte van 6'1'!) open water van de totale oppervlakte. In het geval van Droogdorp beslaat het aandeel open water 3% van
de totale oppervlakte.
Als basis is een bestaande wijk gebruikt, welke te zien is in de volgende figuur.
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figuur 2-2

Basis vaor de schematisnties van Waterstad en Droogdorp.

De schematisaties van Waterstad en Droogdorp zijn in onderstaande figuur
opgenomen. Bij Droogdorp zijn enkele watergangen weggelaten. Naast het
verminderde aantal watergangen, verschillen ook de profielen van de watergangen van de twee modelstructuren.

figuur 2-3

/
Waterlopen van Waterstad ( link s) en Droogdorp (rechts). Hierbij is groen
het uitstroompunt en rood ;;ijn instroompunten.

In de instroompunten komt 50 lis binnen. De hoeveelheid water die eruit gaat
wordt geregeld door een stuw en is afuankelijk van de hoeveelheid regen dat
valt.
Voor de bepaling van de afstroming van regenwater zijn afwateringsgebieden
gedefinieerd, welke afwateren op de waterloop die erin ligt.
Het afkoppelen wordt steeds gerelateerd aan een bepaald afwateringsgebieden.
2.4.5. 7

Waterkwantiteit

De hoeveelheid regen die uiteindelijk op het oppervlaktewatersysteem komt,
is afuankelijk van op welk oppervlak het neerkomt.
De neerslag die neerkomt op het water komt rechtsreeks op het systeem terecht.
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Het onverharde deel in de stad zal veelal bestaan uit tuinen, perken en bermstroken. Het water dat hierop valt zal niet over het land afstromen naar het
water. Enerzijds zal het water infiltreren in de grond en via het grondwater
het oppervlaktewater bereiken. Anderzijds zal het water verdampen. Tijdens
deze studie is geen rekening gehouden met verdamping.
Het water dat op het gerioleerde deel valt zal het riool instromen. Zodra de
berging vol is zal het overtollige water overstorten en op het oppervlaktewater
terecht komen. De hoeveelheid overstortwater is afbankelijk van de pompovercapaciteit, de berging en de aanwezigheid van bergbezinkbasins.
Als water wordt afgekoppeld van het rioolstelsel, zal minder water tot overstorting komen. Ook dan geldt dat de hoeveelheid overstortwater afhankelijk
is van bovengenoemde specificaties.
Het afgekoppelde deel kan op drie manieren worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Ten eerste kan het water ongezuiverd op het water worden
geloosd. Een tweede mogelijkheid is het lozen van afgekoppeld regenwater via
een behandelingstraject, zoals een helofytenfilter. De derde mogelijkheid die
is onderzocht is het infiltreren van het water via een infiltratievoorziening
zoals een wadi.
Kwantitatief gezien zijn de eerste twee afkoppelmogelijkheden in SOBEK
gelijk gehouden. Het water wordt direct geloosd op het oppervlaktewater.
Het verschil is vracht aan stoffen.
De infiltratievoorziening is gemodelleerd als een onverhard areaal met een
verhoogde infiltratiecapaciteit en een verlaagde uittrede weerstand.
2.4.5.2

Waterkwaliteit

De verschillende stromen regenwater die op het oppervlaktewater terechtkomen hebben een verschillende waterkwaliteit.
Regenwater bevat redelijk weinig stoffen. De kwaliteit van oppervlakte water
hangt af van het traject dat het regenwater doorloopt voordat het daar terecht
komt.
Regenwater dat valt op het onverharde gedeelte van de stad, infiltreert in de
grond. Via eventuele drains en natuurlijke grondwateruitstroming komt dit
water weer op het oppervlaktewater terecht. In Waterstad kan dit nog een
redelijke hoeveelheid zijn, in Droogdorp zal het overgrote deel echter wegzijgen. De waterkwaliteit van het uitstromende water is afhankelijk van de aanwezige stoffen in een bepaald gebied en de zuurgraad van het uitstromende
water. In deze modellen is uitgegaan van een kleine uitspoeling van ammonium en fosfaat.
Afgekoppeld water dat direct en zonder behandeling wordt geloosd op het
oppervlaktewater heeft een redelijk slechte kwaliteit. Ook hier geldt dat het
situatie afhankelijk is. In dit geval is uitgegaan van meetgegevens.
Bij afgekoppeld water dat wordt behandeld is uitgegaan van een rendement
van ongeveer 50%.
Afgekoppeld water dat wordt geleid door een infiltratievoorziening heeft een
zuiveringsrendement van ongeveer 90% voor zwevend stof en daaraan gerelateerde stoffen.
Om de effecten van de uitspoelende stoffen op de waterkwaliteit te kunnen
inschatten zijn twee soorten berekeningen uitgevoerd.
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Een korte termijn berekening is uitgevoerd om het effect van het overstortende water o p het zuurstofgehalte te analyseren. Voor deze berekening is gebruik gemaakt van een neerslaggebeurtenis die eens in de twee jaar optreedt.
Een lange termijn berekening is uitgevoerd om de overige parameters te testen. Voor deze berekening is gebruik gemaakt van hetjaar 1974. Dit is een
relatief nat jaar
2.4.6

Bodem en grondwater

Voor de bodem en het grondwater zijn geen modelberekeningen uitgevoerd .
2.5

Leemten in kennis

De resultaten van de uitgevoerde modelberekeningen zijn afhankelijk van de
uitgangspunten van de berekeningen. Op diverse terreinen is de kennis nog
beperkt. In deze paragraaf is een overzicht gegeven van de leemten in kennis .
•

Vuilgehalten overs/ortingen gemengde rioolstelsels in relatie tot afkoppelen.
Door afkoppelen zal de berging in de gemengde rioolstelsels (in rnm ten
opzichte van het verhard oppervlak) toenemen. Dit kan effecten hebben
op de vuilconcentraties in het overstortwater. Door verdunning en geringere stroomsnelheden is een afname van de vuilconcentraties mogelijk.
Anderzijds kan meer bezinking ook leiden tot juist hogere vuilgehalten in
het overstortwater.

•

Vuilgehalten a/stromend hemelwater.
De gemeten vuilgehalten in afstromend hemelwater vertonen grote verschillen. Op basis hiervan is het niet goed mogelijk om in de praktijk een
verhard oppervlak als schoon of vuil te classificeren. Het effect van bladval in de herfst is ook nog niet goed gekwantificeerd. Daarnaast is het effect van bronmaatregelen moeilijk in te schatten.

•

Verkeerde aansluitingen
Bij ondergronds afkoppelen is het gevaar van verkeerde aansluitingen
aanwezig. Er is echter geen overzicht hoe groot het probleem van verkeerde aansluitingen in de praktijk is en wat de kritieke punten zijn.

•

Infiltratie en peilstijgingen
Infiltratie van hemelwater kan een bijdrage leveren aan het vasthouden
van water in het gebied. De randvoorwaarden ten aanzien van de snelheid
van infiltratie, hoeveelheid berging, enz. zijn echter niet bekend.

•

Dichtslibben infiltratievoorzieningen
Meer onderzoek naar het (voorkomen van het) dichtslibben van infiltratievoorzieningen (vooral ondergrondse) is gewenst. Met name op het gebied van de relatie tussen infiltratievoorziening-geotextiel en bodemsamenstelling is nader onderzoek gewenst.

•

Vervuiling bodem en grondwater bij infiltratie
De vervuiling van bodem en grondwater speelt een belangrijke rol bij de
toepassing en het beheer van infiltratievoorzieningen. Met de huidige beschikbare kennis kunnen nog geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de effecten .
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•

Rendement A WZI tijdens neerslag
Er zijn onvoldoende metingen uitgevoerd aan de werking van de A WZI
tijdens neerslag. De berekeningen aan het rendement van de A WZI die in
het kader van de studie zijn uitgevoerd , kunnen daarom niet worden gekalibreerd.

2.6

Ruimtelijk model

Het anders omgaan met regenwater (afkoppelen) betekent impliciet het maken van keuzes voor hergebruik, infiltratie en berging en/of het (vertraagd)
afvoeren. Deze keuzes moeten op verschillende schaalniveaus worden gemaakt. Een fictieve stad is uiteengerafeld en geanalyseerd om inzicht te krijgen op de kansen en potenties voor een duurzaam watersysteem.
2.6.1

Morforlogie van de stad

De fictieve stad is schilsgewijs opgebouwd uit een centrumgebied, 19• eeuwse
wijk, tuindorpen uit begin van de 20'1• eeuw, de wijken uit '20-'40 er jaren, de
wijken uit de 50-60 jaren, de 70-80 jaren woonwijken en de echte buitenwijken. De recent gebouwde wijken of wijken in ontwikkeling worden niet in
deze studie meegenomen, omdat meestal het duurzame watersysteem onderdeel is van het plan. In een catalogus zijn de mogelijkheden aangegeven voor
infiltratie en berging op het schaalniveau van de straat en de wijk van de fictieve stad. De ruimtelijke variatie neemt enorm toe door de ruimtelijke opbouw van de verschillende wijken in het ontwerp te betrekken.
2.6.2

Natuur in de stad en rondom de stad

Voor de natuurontwikkeling in de stad en rondom de stad zijn de volgende
ontwerpregels opgesteld:
•
Zoveel mogelijk benutten van de aanwezigheid of het creëren van bijzondere abiotische omstandigheden als verschillen in bodem- en watertypen (inclusief gradiënten)
•
Des te groter de voorziening, des te hoger de natuurlijke potenties die
er aan verbonden zijn (oppervlaktecriterium, soortvaria tie, grotere
variatie aan beheervormen en combinatie met andere functies of gebruiksvormen)
•
Situering van voorziening voor infiltratie of berging bij voorkeur in de
nabijheid van een (waardevol) groenelement zowel binnen als nabij de
stad. Enerzijds ter verhoging van de natuurkwaliteit ter plaatse (hoe
groter, hoe beter) en anderzijds om zodoende een bijdrage te leveren
aan het verminderen van de isolatie van (te kleine) natuur- en groengebieden.
•
het creëren van bijzondere abiotische omstandigheden door b.v. afvoeren van teelaarde, 'blootleggen' van bodemgradiënten en inspelen
op variatie in watertypen (voedselrijkdom, kalkrijkdom e.d.)
•
het hanteren van het principe van enerzijds scheiden van 'schoon' en
'vuil' (isolatie) water alsmede werken van 'schoon' naar 'vuil' water
(optimaal inspelen op natuurlijke potenties, ontwikkelen gradiënt in
de 'waterstroom') ,
•
aanbrengen van optimale variatie in reliëf (bodem) en profielen, waterdiepte en - peilen (waterpartijen).
•
toepassen van natuurtechnische beheersprincipes waaronder (gefaseerd en cyclisch) extensief maaibeheer en begrazingsbeheer of combinaties van beide.
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2.6.3

Samenhang tussen het watersysteem, de stad en het ommeland

Voor de samenhang tussen het watersysteem, de stad en het ommeland zijn de
volgende ontwerpregels geformuleerd:
• Het vertragingsmodel , het water schoonhouden en vasthouden (infiltratie
en retentie)
Dit model past in de meeste centrumgebieden en de gordel van 19e eeuwse
en begin 2051c eeuwse wijken met nauwelijks oppervlaktewater en met gemengde rioolstelsels. Het afstromend regenwater moet vertraagd worden
en afgekoppeld van het afvalwaterriooL
• Het infiltratiemodel, het water infiltreren in infiltratiegreppels en wadi's
Dit model past bij een stedelijke situatie op de zandige gronden met diepe
grondwaterstanden en weinig of geen oppervlaktewater.
• Het circulatiemodel, het vasthouden van schoon water en het schoon
houden van regenwater
Dit model geldt onder meer voor de 50-60 er jaren wijken, de 70-80 er jaren
wijken met veel openbare ruimte en met een eigen oppervlaktewatersysteem .
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Effecten afkoppelen per deelsysteem

3.1

Algemeen

Een van de doelstellingen van het onderzoek is om kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief inzicht te verkrijgen in de positieve en negatieve effecten voor
het milieu (waterketen inclusief bodem en grond- en oppervlaktewater) op
korte en langere termijn.
Hieraan is invulling gegeven in drie stappen. Allereerst is bepaald welke effecten op grond van beschikbare kennis (o.a. literatuur) en ervaringen uit de
praktijk naar verwachting een belangrijke rol zouden spelen.
Vervolgens zijn in een tweede stap modelberekeningen uitgevoerd voor een
tweetal fictieve gemeenten, Waterstad en Droogdorp. Waterstad staat model
voor een gemeente in het westen van Nederland met relatiefveel oppervlaktewater en Droogdorp voor een gemeente in het oosten van Nederland, de
karakteristieken worden verderop in dit hoofdstuk uitgewerkt.
Voor Waterstad en Droogdorp is een toetsing uitgevoerd van de voorafveronderstelde effecten.
In een derde en laatste stap is nagegaan wat de vertaling van deze resultaten
naar de praktijk oplevert.
In dit hoofdstuk worden de effecten per deelsysteem beschreven.
3.2

Deelsysteem riolering

3.2.1

Effect op afvoercapaciteit rioolstelsel

Door verhard oppervlak af te koppelen zal minder water door het riool stromen en kunnen de diameters van de riolen worden verkleind. Het effect van
afkoppelen op de benodigde rioolafmetingen is in de praktijk sterk afhankelijk zijn van de lokale omstandigheden. Als er op een bepaalde locatie sprake
is van wateroverlast door een te geringe afvoercapaciteit van de riolering, kan
door afkoppelen worden voorkomen dat de riolen moeten worden vergroot.
Als er geen sprake is van wateroverlast kan eventueel bij vervanging van de
bestaande riolen op een later tijdstip worden gekozen voor een kleinere diameter. Hierbij moet wel worden bedacht dat een verkleining van de riooldiameters, leidt tot een beperktere emissiereductie doordat de berging in de riolering ook afneemt.
In figuur 3-1 is de relatie tussen het debiet en de leidingdiameter weergegeven.
In grote lijnen kan worden gesteld dat de afname van het debiet overeenkomt
met de afname van het verhard oppervlak.
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Effect afkoppelen op diameter riolen
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figuur 3-1

Relatie debiet - leidmgdimneter

Uit de figuur blijkt dat voor een diameterreductie van 10%, het debiet met
25'% moet afnemen. Ilieruit blijkt dat het effect van afkoppelen op de diameteropbouw van de riolering bij geringere afkoppelpercentages beperkt is.
Ten gevolgen van een mogelijke klimaatverandering zal de intensiteit van de
neerslag toenemen. Ilierdoor neemt de veiligheid voor water op straat af.
Door verhard oppervlak af te koppelen kan dit effect worden gecompenseerd.

toepassingsgebied
De relatie uit figuur 3- 1 is een algemeen geldende wetmatigheid. Door de
complexiteit van rioolstelsels kan deze relatie echter niet zondeimeer op elke
rioolstreng worden toegepast. Door middel van berekeningen moet worden
nagegaan wat het exacte effect van afkoppelen is op de afzonderlijke rioolstrengen.
3.2.2

Effect op emissie en overstortingsfrequentie

Afkoppelen van vcrhard oppervlak van een gemengd rioolstelsel leidt tot een
reductie van de overstortingsfrequentie en -volumes bij dit stelsel. Dit wordt
veroorzaakt door drie factoren:
I. de inloop in het stelsel wordt beperkt, hierdoor zal ook de uitloop gereduceerd worden;
2. bij een ongewijzigde inhoud van het rioolstelsel zal de relatieve berging (in
mm) toenemen. I lierdoor kan een grotere bui worden geborgen ;
3. bij een ongewijzigde pompovercapaciteit in m 3.h-1 zal de relatieve pompovercapaciteit (in mm.h-1) toenemen. Hierdoor kan een grotere bui worden
verpompt
De berekeningen zijn uitgevoerd met een bakmodel met een berging voor
afkoppelen van 7 mm . De pompovercapaciteit bedraagt bij aanvang
0,7 mm.h- 1• Er zijn twee varianten berekend: in het ene geval blijft de pompovercapaciteit in m ' .h-1 constant en in het andere geval is het variabel en neemt
evenredig met het verhard oppervlak af. De berekeningen zijn uitgevoerd
voor de gemiddelde jaarlijkse emissie en voor een extreme overstorting met
een herhalingstijd van I keer per 2 jaar. rn figuur 3-2 zijn de resultaten weergegeven .
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Effect afkoppelen
B lnltl. .t=7

mm, poclnlu..t=0,7 mm/h

afkoppelpercentage

figuur 3-2

Rela/ie afkoppelen
T= 2:

overstortingsvolwne
gemiddeld: jaarlijkse emissie
overstorting bzj bui met een herhalingstUd van I k eer 2 jaar

Uit de grafiek b lijkt dat bij een initiële berging van 7 mmeneen constante
pompovercapaciteit de gemiddelde emissie met 501Ytl afneemt als 201Ytl wordt
afgekoppeld. Uit aanvullende berekeningen blijkt dat naarmate meer berging
in het stelsel aanwezig is, het effect van afkoppelen op de emissie groter is.
Voor het realiseren van de basisinspanning door afkoppelen(= 50% emissiereductie) moet circa 20-30°;() worden afgekoppeld.
De quickscan naar de effecten van een klimaatverandering (zie §2.3) wijst uit
dat bij een temperatuurstijging van 2° het overstortingsvolume van een rioolstelsel met een pompovercapaciteit van 0,7 mm.h·' en een berging van 9 mm
toeneemt met 37-48%. Om een toename van het gemiddelde overstortingsvolume per jaar van 40%, te compenseren moet 15-20% van het vcrhard oppervlak worden afgekoppeld.
Analoog aan het overstortingsvolume zal ook de overstortingsfrequentie afnemen bij afkoppelen. In figuur 3-3 is voor twee verschillende waarden voor
de initiële berging een berekening gemaakt.
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Effect afkoppelen
poc,ni11MI=0,7 mm/h
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figuur 3-3

Relatie afkoppelen- overstortingsfrequentie
Binit = initiële berging

Uit de grafiek blijkt dat om een o.f. van minder dan I keer per jaar te realiseren bij een berging van 9 mm minimaal 45 1Yo moet worden afgekoppeld en bij
een berging van 7 mm minimaal 55°i<>. Om naar een o.f. van I keer per 2 jaar
te gaan moet nog 101Yo extra worden afgekoppeld.
Om overstortingen nagenoeg geheel te voorkomen moet circa 80-90% van het
totale afvoerend oppervlak worden afgekoppeld.
De quickscan naar de effecten van een klimaatverandering (zie §2.3) wijst uit
dat bij een temperatuurstijging van 2° de overstortingsfrequentie toeneemt
met 29-41%. Een toename van de overstortingsfrequentie met 35% kan met
het afkoppelen van I 0-1 s<Y<1 van het verhard oppervlak worden gecompenseerd.

toepassi11gsgebied
De hier geschetste relatie tussen afkoppelen en overstortingsvolume en - frequentie is geldig voor rioolstelsels met één overstort. Als meerdere overstorten
aanwezig zijn met een verschillend drempelniveau kunnen met name de hoger
gelegen overstorten een afwijkend gedrag vertonen.
3.2.3

Effect op bergbezinkvoorzieningen

Als de basisinspanning de maatstaf vormt voor de emissie uit de riolering,
kan afkoppelen een maatregel zijn om te komen tot een reductie van het aantal geplande bergbezinkvoorzieningen (bbv-en), of de inhoud ervan.
In de globale berekeningen2 die eerst zijn uitgevoerd, is uitgegaan van een
sterk versimpelde situatie. Hierbij is een groot aantal bergbezinkvoorzieningen aanwezig die bij afkoppelen één voor één kunnen vervallen. De kosten
bedragen/2500 ,- per m 3 . In de praktijk is vaak slechts een beperkt aantal
2

In fase I zijn verkennend berekeningen uitgevoerd met een bakmodel om inzicht te
verkrijgen in de belangrijkste effecten bij afkoppelen . In fase 2 van het onderzoek (de
scenariostudie) zijn gedetailleerde berek eningen voor Waterstad en Droogdorp uitgevoerd.
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bergbezinkvoorzieningen aanwezig. Deze kunnen niet onbeperkt in afmetingen worden gereduceerd, in verband met de gewenste bezinkingseigenschappen. Bovendien zijn de kostenverschillen tussen een groot en klein berghezinkbassin relatie gering. In de gedetailleerde berekeningen 1 is hiermee rekening gehouden. Beide typen berekeningen zijn in de blauwe lijnen in de volgende grafieken weergegeven. De globale(bakmodel)berekeningen kunnen als
een bovengrens voor de te behalen besparingen worden gezien.
In figuur 3-4 is de inhoud van de bergbezinkvoorzieningen weergegeven voor
een aantal varianten.
Effect afkoppelen bij toetsing aan basisinspanning o.b.v. gemiddelde emissie
s,••,..,=7 mm, poclnhleei=0,7 mm/h (max. 150 m21won)
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figuur 3-4

R elmie afkoppelen - inhoud bergbe::inkvoor::ieningen

Uit de grafiek blijkt dat de resultaten van de gedetailleerde berekeningen van
Waterstad en Droogdorp goed overeenkomen met de overeenkomstige bakmodelberekeningen. Alleen bij afkoppelpercentages tot JO<Yo zijn er aanzienlijke afwijkingen.
Als de pompovercapaciteit in m 3 .h' 1 constant blijft, is 30°;(, afkoppelen toereikend om te voldoen aan de basisinspanning (rode lijn in figuur 3-4). Als de
pompovercapaciteit wordt gereduceerd, is 40% afkoppelen voldoende.
Wanneer bij afkoppelen er ook een verkleining van de buisdiameters plaatsvindt als dit uit hydraulisch oogpunt mogelijk is, neemt de berging in het stelsel iets af. Dit heeft echter nauwelijks effect op de te bouwen bergbezinkvoorzieningen (groene lijn in figuur 3-4) .

.S Grootmij

99032083
blad 21 van 38

945
Effecten afkoppelen per deelsysteem

In figuur 3-5 is voor een aantal varianten de kostenbesparing in de bouw van
bergbezinkvoorzieningen uitgezet tegen het afl<oppelpercentage.
EHect afkoppelen bij toetsing aan basisinspanning o.b.v. gemiddelde emissie
B'""'"'=7 mm, poc,nnleei=0,7 mm/h (max. 150m2/won)
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figuur 3-5

Relatie afkoppelen

kostenbesparing bergbezinkvoorzieningen

Uit figuur 3-5 blijkt dat de kos tenbesparingen bij de gedetailleerde berekeningen voor Waterstad en Droogdorp (blauwe lijnen) globaal op 4- 8 Euro per
m 2 af te koppelen Fv liggen.
Als de riooldiameters uit hydraulisch oogpunt worden verkleind is ook een
besparing bij de vervanging van diameters te realiseren (groene lijn in figuur
3-5). Door de geringere berging is de besparing op de bergbezinkbassins iets
minder. Deze variant levert in totaal de grootste besparingen op van circa 8 12 Euro per m 2 afte koppelen Fv . Hierbij is uitgegaan van een vervanging van
de riolen over een periode van 30 jaar en zijn de besparingen contant gemaakt.
De afvoer naar de A WZI en de basisinspanning zijn vaak gebaseerd op 150
m 2 per woning. Als gemeenten meer verhard oppervlak hebben dan 150 m 2
per won ing, is de pompovercapaciteit in mm.h- 1 vaak laag en is het moeilijk
om aan de basisinspanning te voldoen. Voor deze situaties zijn ook berekeningen uitgevoerd. Deze zijn in figuur 3-6 weergegeven.
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Effect afkoppelen bij toetsing aan basisinspanning
Btnltle.t=7 mm. poclnitl.. t=0,7 mmlh (o.b.v. max. 150m2/won)
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figuur 3-6

Relatie afkoppelen - kosten bergbe:inkvoor::ieningen blj Fv > 150 m 1! IVOning

Uit de grafiek blijkt dat theoretisch hoge besparingen mogelijk zijn. Bij de
gedetailleerde berekeningen voor Waterstad en Droogdorp blijken de besparingen lager. Door de andere uitgangssituatie zijn de besparingen circa 5 Euro
per m 2 hoger (ten opzichte van figuur 3-5).
toepassingsgebied
De effecten van afkoppelen op de grootte van de bergbezinkvoorzieningen is
sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden. De bakmodel berekeningen
zijn representatiefvoor een situatie waarin het technisch optimaal is om afte
koppelen. De gedetailleerde berekeningen geven een beeld van een situatie die
meer representatief is voor de gemiddelde berekeningen.
Een belangrijk uitgangspunt bij de berekeningen zijn de gebruikte eenheidsprijzen. Uitgegaan is van/2.500,- per m 3 berging voor de bakberekeningen en
de module D 11003 kostenkengetallen van de Leidraad Riolering voor de gedetailleerde berekeningen. In de praktijk kunnen de kosten van bergbezinkvoorzieningen in sommige gevallen aanzienlijk hoger liggen.
Het effect van afkoppelen op de riooldiameters van het gemengde stelsel moet
per situatie worden bepaald. Uit de berekeningen blijkt wel dat het financieel
aantrekkelijk kan zijn om uit te gaan van een verkleining van de diameters.
3.3
3.3.1

Deelsysteem stedelijk oppervlaktewater
Effect op peilstijgingen

Peilstijgingen in het stedelijk oppervlaktewater zijn afhankelijk van de hoeveelheid verhard oppervlak, het oppervlak aan open water, de afvoercapaciteit van de watergangen en het type rioolstelsel. Bij afkoppelen wordt in het
algemeen minder water via het gemengde stelsel geloosd en meer water via een
gescheiden stelsel of een infiltratiesysteem. In het eerste geval zal per saldo een
grotere hocveelheid water worden geloosd. Dit kan tot grotere peilstijgingen
leiden. In het tweede geval zal het geïnfiltreerde water ondergronds afstromen
en vertraagd in hel oppervlaktewater worden geloosd. De snelheid waarmee
dit gebeurt en het percentage water dat in het stedelijk water terechtkomt is

3

In de module 01100 is een formule opgenomen waarin de prijs van een bergbezinkbassin is gerelateerd aan de inhoud.
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sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden. In figuur 3-7 zijn de resultaten van de gedetailleerde en bakmodel berekeningen weergegeven.

Effect afkoppelen op peilstijging oppervlaktewater
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figuur 3-7

Relatie afkoppelen-peilstijging oppervlaktewaterbij bui T=2

Uit de figuur blijkt dat als het afgekoppelde verhard oppervlak via een regenwaterriool rechtstreeks op oppervlaktewater loost, de peilstijging gelijk
blijft of licht daalt tot 40 1Yt> afkoppelen. Er moet pas rekening worden gehouden met een extra peilstijging als meer als 401Yo wordt afgekoppeld. Bij
geringere afkoppelpercentages wordt de extra lozing van afgekoppeld water
gecompenseerd door een reductie van het overstortingsvolume uit het gemengde stelsel. Bij afkoppelpercentages boven de 60% vinden geen overstortingen meer plaats bij de toegepaste maatgevende bui en neemt het geloosde
volume dus toe. Als het hemelwater wordt geïnfiltreerd, vindt tot 60% afkoppelen een reductie van de peilstijgingen waar te nemen.

toepassingsgebied
De uitgevoerde berekeningen geven een algemene lijn weer.
Voor een betrouwbare bepaling van de effecten van afkoppelen in een concrete praktijksituatie zullen gedetailleerde berekeningen moeten worden gemaakt.
Het positieve effect van infiltratie op de peilstijgingen in het oppervlaktewater
is ook afhankelijk van de hoeveelheid berging in de infiltratievoorziening. Als
deze volledig gevuld is, zal het hemelwater in veel gevallen alsnog rechtstreeks
op het oppervlaktewater overstorten .

.f Grontmij

99032083
blad 24 van 38

945
Effecten afkoppelen per deelsysteem

3.3.2

Effect op waterkwaliteit

Onderscheid kan worden gemaakt tussen de volgende vervuilingcategorieën:
• zuurstofbindende stoffen;
• nutriënten;
• zware metalen.
zuurstofbindende stoffen
Ten gevolge van lozingen van vervuild water treedt een daling op van het
zuurstofgehalte in het ontvangende water. In figuur 3-8 is voor een aantal
scenario's de gemiddelde zuurstofdip in het stedelijke oppervlaktewatersysteem berekend. De situatie dat reeds bergbezinkvoorzieningen zijn aangelegd
en wordt voldaan aan de basisinspanning is weergegeven (gestreepte lijnen).
Wanneer nog niet aan de basisinspanning is voldaan zal door afkoppelen
worden bespaard op bergbezinkvoorzieningen en zal de emissie bij aanvang
niet afnemen. Doordat zich ook in het afgekoppelde hemelwater verontreinigingen bevinden, is de wijze van afkoppelen van invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit. Onderscheid is gemaakt tussen rechtstreeks lozen op oppervlaktewater zonder zuiveringsstap, rechtstreeks lozen via een beperkte zuiveringsstap, waarbij zwevende delen worden afgevangen en infiltratie. Deze
laatste optie heeft het hoogste zuiveringsrendement.

Als afkoppelen wordt gebruikt om de basisinspanning te realiseren zal de
zuurstofdip tot circa 40(Yo afkoppelen globaal constant blijven. In dit traject
blijft de emissie globaal gelijk omdat steeds minder bergbezinkvoorzieningen
noodzakelijk zijn. Vanaf 40% afkoppelen zijn geen bergbezinkvoorzieningen
meer nodig en zal de emissie gaan afnemen.
Als afkoppelen wordt ingezet om de emissie te reduceren kan de zuurstofdip
aanzienlijk worden gereduceerd (figuur 3-8). Tot circa 40%) afkoppelen treedt
een duidelijk verbetering op in de zuurstofhuishouding. De winst van verder
afkoppelen is beperkt. De overstorringen uit het gemengde rioolstelsel zijn
hier al zover gereduceerd dat een verdere afname een betrekkelijk gering effect geeft. Opgemerkt moet worden dat de grafiek het gemiddelde voor alle
watergangen weergeeft. Lokaal kunnen grotere zuurstofdalingen optreden,
die nog wel verder gereduceerd worden door verdergaand af te koppelen.
De resultaten geven een duidelijk verschil te zien tussen enerzijds de varianten
waarbij het hemelwater ongezuiverd wordt geloosd en anderzijds de varianten
waarbij een zuivering plaatsvindt.
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Elfeet afkoppelen op zuurstofdip
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figuur 3-8

R elmie afkoppelen

:uurslOfdip

nutriënten en zware rtletafen

Door afkoppelen neemt de emissie van nutriënten en zware metalen via de
overstorten af. Via het afgekoppelde hemelwater worden relatief grote hoeveelheden nutriënten en zware metalen geloosd. Deze nutriënten zijn bovendien direct opneem baar. De invloed van lozingen uit riolen op de nutriëntenhuishouding behoeft overigens lang niet altijd een probleem te zijn in vergelijking met andere bronnen [4J.
De lozing van zware metalen uit riolen is naar verwachtin g aanzienlijk . Om
deze reden wordt het effect van afkoppelen op de emissie aan de hand van de
koper-emissie nader toegelicht in fi guur 3-9 en figuur 3- 10.
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Effect afkoppelen op koper-emissie op stadswater
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figuur 3-10

Effect afkoppelen op koper-emissie bij lozing op oppervlaktewater met
::uiveringsstap
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figuur 3-11

Effect afkoppelen op koper-emissie bij lozing op oppervlaktelValer via
infiltra 1ie voor: i en i ng

U it de grafieken blijkt dat bij ongezuiverde lozing van het afgekop pelde hemelwater een sterke stijgin g van de emissie op stadswater optreedt Deze toename van de emissie kan wo rden beperkt d oor het hemelwater te zuiveren.
Door te in fi ltreren neemt de emissie van metalen op het stedelij k watersysteem a f.
toepassingsgebied
In Bijlage l zijn kwaliteitsgegevens van het afstrome nde hemelwater opgenomen. De vuilgeha lten van het afstromende hemelwater verto nen in de pra ktijk
grote bandb reedtes. Dit geld t ook voor het overstortwater. De gekozen vuilgeha lten, die zijn weergegeven in tabel 2- l op pagina 9, zijn gem iddelde waar-
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den. Als de vuilgehalten in de praktijk afwijken kan het effect van afkoppelen
op de emissie ook aanzienlijk afwijken.
De invloed van de wijziging van de vuilgehalten op het verloop van de emissie
op stadswater kan aan de hand van de grafieken voor gezuiverd hemelwater
en infiltratie worden ingeschat. Ter illustratie: in figuur 3-10 is uitgegaan van
een kopergehalte in afstromend hemelwater van 30 ~g/1. In figuur 3-11 is uitgegaan van een kopergehalte van 15 ~gil (50%) rendement door zuivering) en
bij infiltratie van 3 !J.g/l (90 1Ytl zuivering door infiltratie).
Ook de gebruikte zuiveringsrendementen voor een afscheider of een infiltratievoorziening Lijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken.
De conclusie die uit de berekeningen kan worden getrokken is dat het onbehandeld lozen van hemelwater kan leiden tot een toename van de emissie op
stadswater. Alleen als het hemelwater zeer schoon is, kan een toename van de
emissie worden vermeden. In de meeste gevallen zullen naar verwachting
maatregelen moeten worden getroffen om een toename van de emissie te
voorkomen.
3.4

Deelsysteem afvalwatertransportsysteem

Als bij het afkoppelen de pompovercapaciteit evenredig wordt gereduceerd
kan de diameter van de persleiding worden gereduceerd. Het effect van afkoppelen op de persleiding is voor de fictieve gemeenten Waterstad en
Droogdorp berekend. In figuur 3- 12 is het verloop van de kosten weergegeven
als functie van het afkoppelpercentage.

Effect afkoppelen op kosten perslelding
p.o.c. varlabel
120%

.----~~

100% - - - - - - - -

80%
c

;

~

"'

E
.E
.!!
;;

60%

40%

:L
fig uur 3- 12

20%

40%

60%

80%

100%

arkoppelpercentage

Relatie afkoppelen kosten persleiding

Uit de grafiek blijkt dat bij alleen dwa-afvoer (l oocY<) afkoppelen) de kosten
van de persleiding nog circa 50'Yo bedragen van de kosten bij 0% afkoppelen.
Het kostenverloop is tamelijk rechtlijnig waarbij het onderscheid tussen een
lange of korte persleiding beperkt is. De kostenbesparingen op de persleiding
bij Waterstad en Droogdorp zijn beperkt (minder dan I Euro per m 2 afgekoppeld Fv) .
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toepassingsgebied
De kostenbesparing die in de praktijk op een persleiding kan worden verkregen is sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden. Als door afkoppelen
kan worden voorkomen dat (een deel van) een persleiding moet worden vergroot kan hiermee het vervangingstijdstip van de leiding worden uitgesteld.

Bij kleine kernen zal het kostenaandeel van de persleiding in de totale kosten
van de afvalwaterketen relatief groot zijn. Hier zijn de grootste besparingen te
realiseren.
3.5
3.5.1

Deelsysteem afvalwaterzuivering
Effect op dimensienering AWZI

Lozing van regenwater op de A WZI heeft met name effect op de hydraulische
dimensienering van de A WZI. Dit betekent dus dat alle onderdelen waarvan
de dimensienering is gebaseerd op de maximaal aangevoerde hoeveelheid
water groter moeten worden uitgelegd dan in de situatie dat geen of minder
regenwater wordt afgevoerd naar de AWZI. Onderdelen die op de hydraulische belasting worden gedimensioneerd zijn onder andere: het influentgemaal,
de voor- en nabezinktanks en leidingwerk. De beluchtingstanks worden op de
biologische (droogweer)belasting gedimensioneerd en niet op de hydraulische
belasting.
De overige onderdelen welke met name worden gedimensioneerd op basis van
de aangevoerde vrachten worden in de huidige praktijk uitgelegd op de
DWA-vrachten, waarbij men accepteert dat bij R WA-aanvoer wellicht tijdelijk hogere vrachten worden geloosd en de zuiveringsrendementen tijdelijk
lager zijn. De dimensienering van deze onderdelen wordt derhalve niet beïnvloed door afkoppelen van regenwater.
De kostenbesparing op de AWZI is in diverse optimalisatiestudies bepaald en
bedraagt 0,5 tot 2 Euro per m 2 af te koppelen Fv.
toepassingsgebied
Voor de huidige generatie laagbelaste AWZI-en zijn de berekende kentallen
bruikbaar. Als gebruik wordt gemaakt van andere zuiveringssystemen, kunnen de getallen mogelijk afwijken.
3.5.2

Effect op zuiveringsrendement AWZI

In figuur 3-13 zijn de in- en emuentvrachten voorNtotaal weergegeven van
de AWZI gerelateerd aan het afkoppelpercentage. De influentvracht neemt af
naarmate er meer wordt afgekoppeld . Dit wordt veroorzaakt door het feit dat
de neerslag ook verontreinigd is. Uit de grafiek blijkt dat naarmate meer verhard oppervlak wordt afgekoppeld de emuentvracht sterker daalt dan de
influentvracht. Het rendement van de AWZI voorNtotaal neemt toe naarmate minder hemelwater naar de AWZI wordt afgevoerd: bij 0% afkoppelen
bedraagt het rendement 78'Yo, bij 100% afkoppelen 83%.

t5 Grontmij

99032083
blad 29 van 38

945
Effecten afkoppelen per deelsysteem

Effect afkoppelen op rendement AWZI voorN totaal
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figuur 3-13

Relatie afkoppelen - injluent en effluentvracht A WZI

toepassingsgebied
De berekeningen aan het rendement van de A WZI zijn uitgevoerd met een
model dat niet gekalibreerd is. Er zijn geen goede metingen beschikbaar tijdens neerslag die hiervoor als basis kunnen dienen. De resultaten zijn daardoor niet algemeen geldig.
3.6
3.6.1

Bodem en grondwater
Effect op de grondwateraanvulling

In een onbebouwde situatie infiltreert de neerslag in de bodem. Vanuit de
bodem en de begroeiing verdampt weer een deel van deze neerslag. Het verschil tussen de infiltrerende neerslag en de optredende verdamping wordt
aangeduid als het neerslagoverschot of als de grondwateraan vulling. Deze
grondwateraanvulling is de voedende bron voor onze grondwatervoorraden
en is essentieel voor onze grondwaterafhankelijke ecosystemen en landbouwproductie. In stedelijk gebied wordt een deel van de neerslag direct naar het
riool wordt afgevoerd. Deze rioolafvoer komt aldus niet ten goede aan de
grondwateraan vulling. Het totale areaal stedelijk (bebouwd) gebied bedraagt
in Nederland al ruim 10 1Yo ten opzichte van het totale landareaal (cijfers bodemgebruik in 1996, website CBS januari 200 1). Gelet op een verwachte toenemende bedrijvigheid en woningaantal is de grondwateraanvulling in bebouwd gebied van significante invloed op de totale grondwateraanvulling.
Door infiltratie van afgekoppeld hemelwater, kan de grondwateraanvulling in
stedelijk gebied worden hersteld. Om een idee te geven van dit potentiële effect is een grove waterbalans opgesteld in de figuren figuur 3-14 tot en met
figuur 3-16. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten voor landelijk gemiddelde waarden in Nederland gehanteerd:
• neerslag 800 mm/jaar [7]
• potentiele verdamping onverhard 550 mm/jaar [9]
• actuele verdamping onverhard 500 mm/jaar [8]
• actuele verdamping verhard terrein 197 mm/j (inclusief solitaire bomen)
[I 0]
• afvoer riolering - 50 % van de neerslag op het aangesloten (verharde)
oppervlak [10], [11]
• bebouwd gebied met 40 'Y«l verhard en 60 % onverha rd
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U it d e fi guren blijkt da t in bebouwd gebied de gro nd wateraanvulling neerkomt op 262 mm/jaar en in o nbebouwd gebied op 300 mmljaar. Hoewel een
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rioolafvoer van 160 is aangenomen, is het verschil in de grondwateraanvulling
beperkt tot 38 mm omdat in bebouwd gebied minder verdamping optreedt.
Hierdoor kan bij I 00 '1<1 afkoppeling en infiltratie de grondwateraanvulling
toenemen tot 406 mm/jaar. Het omslagpunt waarbij de grondwateraanvulling
in bebouwd gebied evenveel bedraagt als onbebouwd is bij een afkoppelingspercentage van circa 25 °Á1. Hierbij dient te worden bedacht dat vooral de balanstermen voor de verdamping in (verhard) stedelijk gebied vrij onzeker en
daardoor arbitrair zijn. Deze term heeft een grote invloed op de resulterende
grondwateraanvulling en dus het potentiële effect van afkoppeling op deze
aanvulling. Variatie van deze term met een (onzekerheids)factor van± 25%
(25 mm), geeft een bandbreedte voor de grondwateraanvulling in bebouwd
gebied zonder afkoppeling van 240 tot 280 mm/jaar. Het omslagpunt waarbij
de grondwateraanvulling in bebouwd gebied evenveel bedraagt als onbebouwd varieert daarbij tussen de 15 en 40 %.
Het effect op de grondwateraanvulling kan niet worden geïnterpreteerd als
het effect op de verdroging in Nederland. De verdroging hangt namelijk naast
de grondwateraanvulling sterk samen met de ontwatering (drainage en peilbeheer oppervlaktewater) en is ook sterk afhankelijk van de lokale geohydrologische situatie. Daarom kan geen algemene uitspraak worden gedaan
over het verdrogende effect door verstedelijking versus andere gebruiksvormen zoals landbouw of drinkwateronttrekkingen.
3.6.2

Effect op bodem en grondwaterkwaliteit

In de huidige praktijk wordt het infiltreren van afgekoppeld hemelwater via
een bovengrondse infiltratievoorziening gezien als een verantwoorde afkoppelingstechniek.
Veel van de verontreinigingen worden door de bodempassage in de toplaag
vastgelegd. In de graszode worden reeds de meeste slibdeeltjes gefilterd. Aan
deze slibdeeltjes kan een belangrijk deel van de verontreinigingen geadsorbeerd zitten. Bij de verdere bodempassage speelt adsorptie aan kleimineralen
en organische bestanddelen een belangrijke rol.
De concentraties in de bovenste grondlaag overschrijden door de effectieve
vastlegging vooral voor diverse PAK's en olie en in mindere mate voor enkele
zware metalen de streefwaarden voor grond. Op een diepte van 0,4 à 0,5 m
zijn de concentraties meestallager dan de streefwaarden [11]. De concentraties in het grondwater vlak onder en naast infiltratievoorzieningen geven
meestal geen overschrijdingen van de normen voor de beschouwde stoffen te
zien. Dit geeft echter geen garantie voor de lange termijn, omdat het zuiveringsrendement van de toplaag in de loop van de tijd door oplading zal afnemen. Op het moment dat alle adsorptieplaatsen in de bodem bezet zijn, treedt
doorslag op. De termijn van doorslag is sterk afhankelijk per stof. Voor enkele metalen wordt de doorslagtermijn op basis van verkennende berekeningen ingeschat op enkele decennia, voor de PAK's belangrijk langer. Daarnaast dient bij de metingen in het grondwater te worden bedacht dat deze
geen directe informatie over de belasting ervan geven door het effect van verdunning van schoner water (inclusief neerslag) uit de omgeving.
De studies voor de aanleg van infiltratievoorzieningen zijn, naast op het
kwantitatieve functioneren , sterk gericht geweest op de vraag welke
(weg)oppervlakken milieuhygiënisch verantwoord kunnen worden afgekoppeld. Daarom is relatiefveel informatie verzameld over de kwaliteiten van het
afgekoppelde hemelwater afkomstig van verschillende verharde oppervlakken. Er is echter nog weinig informatie verzameld over het kwalitatieve func-
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ticneren van een infiltratievoorziening. Praktijkgegevens over het langjarige
functioneren kunnen nog alleen uit andere systemen worden afgeleid, omdat
de specifieke infiltratievoorzieningen voor afgekoppeld hemelwater nog relatief jong zijn (< 10 jaar).
De zuiveringsrendementen geven voor de meeste stoffen waarden tot boven
de 75 'Yt). De ranges zijn echter gebaseerd op beperkte literatuurgegevens, welke niet altijd op metingen zijn gebaseerd. Voor de infiltratievoorziening eranevelt te Arnhem zijn met behulp van een indicatieve kolomtest zuiveringsrendementen door adsorptie bij bodempassage gevonden van 90 tot 99 'Yo
[ 16]. Uit het Ic meetjaar van de wadi Ruwen bos- Enschede zijn zuiveringsrendementen door de bodempassage afgeleid van 38 tot 98 %voor de zware metalen [17]. Deze rendementen zijn echter indicatief door de nog beperkte termijn van de metingen.
Geconcludeerd kan worden dat het beeld van het zuiveringsrendement door
de beperkte gegevens nog erg onduidelijk en fragmentarisch is.
Ook is nog weinig bekend hoe dit zuiveringsrendement door variabelen in het
ontwerp en beheer wordt beïnvloed.
Voor ondergrondse infiltratievoorzieningen zijn geen zuiveringsrendementen
bekend. Logischerwijs zullen deze rendementen door het ontbreken van een
bodempassage lager zijn dan de hiervoor beschouwde bovengrondse voorzieningen. Wel kunnen slibdeeltjes en de hieraan gebonden verontreinigingen
achterblijven in het systeem door toepassing van filterdoek rondom de voorzieningen .
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3.7

Emissie afvalwatersysteem

In de situatie dat word t afgekoppeld als de basisispa nning al gerealiseerd is en
de pompovercapaciteit evenredig wordt gereduceerd, zijn er op d rie plaatsen
effecten op de emissie te constateren .
• de emissie via de rwzi neemt af doordat minder vuil via hemelwater wordt
aangevoerd en d oorda t het rendement toeneemt;
• d e emissie via de overstorten neemt af;
• d e emissie op stadswater via de lozing van hemelwater neemt toe.
Deze drie processen zijn voo r ko per in figuur 3-1 7, figuur 3- 18 en gevisualiseerd .
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toepassingsgebied
De onzekerheden in de berekeningen, die bij de bespreking van de effecten
van de afzonderlijke deelsystemen aan de orde zijn gekomen spelen ook bij
deze integrale beschouwing. De marges in de berekeningen zijn dan ook aanzienlijk .
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Samenvatting resultaten

De resultaten van de berekeningen zijn in dit hoofdstuk samengevat. De effecten worden voor de verschillende deelsystemen beschreven.
Riolering
• Het effect van afkoppelen op de diameteropbouw van de riolering is bij
geringere afkoppelpercentages beperkt. Om te komen tot een diameterreductie van lQI!.-1> moet het debiet met 25% afnemen
• Het afkoppelen heeft een duidelijk effect op de emissie vanuit de riolering
naar het oppervlaktewater. Voor het realiseren van de basisinspanning
door afkoppelen moet circa 30-40'1<> worden afgekoppeld.
• Om door afkoppelen overstorten vrijwel volledig overbodig te maken
moet circa 80-90% van het totale afvoerend oppervlak worden afgekoppeld. Het terugdringen van de overstortingsfrequentie tot minder dan gemiddeld I keer per jaar vraagt om minimaal 45'Yo afkoppeling bij een berging van 9 mrn (rioolstelsel met 2 mrn randvoorziening) en bij een berging
van 7 mm minimaal 55%. Om naar een o.f. van gemiddeld 1 keer per 2 jaar
te gaan moet nog 10% extra worden afgekoppeld.
Waterkwantiteit
• De effecten van afkoppelen en de afkoppelmethode op de peilstijgingen
zijn zeer beperkt. Bij geringere afkoppelpercentages wordt de extra lozing
van afgekoppeld water gecompenseerd door een reductie van het overstortingsvolume uit het gemengde stelsel. Bij afkoppelpercentages boven de
60% vinden geen overstortingen meer plaats bij de toegepaste maatgevende bui en neemt het geloosde volume dus toe.
Waterkwaliteit
zuurstofbindende stoffen
• Als afkoppelen wordt gebruikt om de basisinspanning te realiseren blijft
de zuurstofdip tot circa 40% afkoppelen globaal constant blijft. In dit traject blijft de emissie globaal gelijk omdat steeds minder bergbezinkvoorzieningen noodzakelijk zijn. Vanaf 40% afkoppelen zijn geen bergbezinkvoorzieningen meer nodig en zal de emissie gaan afnemen.
• Als afkoppelen (na het realiseren van de basisinspanning) wordt ingezet
om de emissie te reduceren kan de zuurstofdip aanzienlijk worden gereduceerd. Tot circa 40% afkoppelen treedt een duidelijk verbetering op in de
zuurstofhuishouding. De winst van verder afkoppelen is beperkt. De overstortingen uit het gemengde rioolstelsel zijn hier al zover gereduceerd dat
een verdere afname een betrekkelijk gering effect geeft. De resultaten geven een duidelijk verschil te zien tussen enerzijds de varianten waarbij het
hemelwater ongezuiverd wordt geloosd en anderzijds de varianten waarbij
een zuivering plaatsvindt.
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Nutriënten
• Door afkoppelen neemt de emissie van nutriënten en zware metalen via de
overstorten af. Via het afgekoppelde hemelwater worden relatief grote
hoeveelheden nutriënten geloosd. De totale belasting van het stedelijk water neemt toe. De toename is afhankelijk van de wijze waarop het afgekoppelde regenwater wordt afgevoerd.
Direct moet worden opgemerkt dat de invloed van lozingen uit de riolering op
de nutriëntenhuishouding overigens lang niet altijd een probleem hoeft te zijn
in vergelijking met andere bronnen
Zware metalen
• Bij ongezuiverde lozing van het afgekoppelde hemelwater treedt een sterke stijging van de emissie op stadswater op. Deze toename van de emissie
kan worden beperkt door het hemelwater te zuiveren of te infiltreren.

Bodem
• Het omslagpunt waarbij de grondwateraanvulling in bebouwd gebied
evenveel bedraagt als in onbebouwd gebied varieert tussen de 15 en 40%
afkoppeling.
Het effect op de grondwateraanvulling kan niet worden geïnterpreteerd als
het effect op de verdroging in Nederland. De verdroging hangt namelijk
naast de grondwateraanvulling sterk samen met de ontwatering (drainage
en peilbeheer oppervlaktewater) en is ook sterk afhankelijk van de lokale
geohydrologische situatie. Daarom kan geen algemene uitspraak worden
gedaan over het verdrogende effect door verstedelijking versus andere gebruiksvormen zoals landbouw of drinkwateronttrekkingen.
Af~alwatertransportsysteem

•

De effecten op het afvalwatertransportsysteem zijn alleen in kosten uit te
drukken. Het kostenverloop is tamelijk rechtlijnig waarbij het onderscheid
tussen een lange of korte persleiding beperkt is. De kosten besparingen op
de persleiding bij Waterstad en Droogdorp zijn beperkt (minder dan I Euro per m 2 afgekoppeld Fv). Bij kleine kernen zijn grote besparingen mogelijk.

Af~alwaterzui~ering

•

Lozing van regenwater op de A WZI heeft met name effect op de hydraulische dimensionering van de A WZI. Dit betekent dus dat alle onderdelen
waarvan de dimensionering is gebaseerd op de maximaal aangevoerde
hoeveelheid water groter moeten worden uitgelegd dan in de situatie dat
geen of minder regenwater wordt afgevoerd naar de A WZI. Onderdelen
die op de hydraulische belasting worden gedimensioneerd zijn onder andere: het influentgemaal, de voor- en nabezinktanks en leidingwerk. De beluchtingstanks worden op de biologische (droogweer)belasting gedimensioneerd en niet op de hydraulische belasting.
De kostenbesparing op de hydraulische dimensionering is in diverse optimalisatiestudies bepaald en bedraagt 0,5 tot 2 Euro per m 2 af te koppelen
Fv.
• De overige onderdelen worden in de huidige praktijk uitgelegd op de
DWA-vrachten. De dimensionering van deze onderdelen wordt derhalve
niet beïnvloed door afkoppelen van regenwater.
• De influentvracht neemt af naarmate er meer wordt afgekoppeld. Dit
wordt veroorzaakt door het feit dat de neerslag ook verontreinigd is. Het
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rendement van de AWZI voorNtotaal neemt toe naarmate minder hemelwater naar de A WZI wordt afgevoerd: bij O'X) afkoppelen bedraagt het
rendement 78%, bij I 00% afkoppelen 83%.

Totale emissie afvalwatersysteem
• Bij zuivering van het afgekoppelde hemelwater neemt de emissie van zware metalen licht toe en de emissie van nutriënten licht af.
Bij een onbehandelde lozing is nog steeds sprake van een lichte daling van
de emissie van nutriënten . Bij infiltratie is voor alle beschouwde stoffen
sprake van een daling van de emissie op oppervlaktewater.
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Bestrijdingsmiddelen zijn niet in de tabel opgenomen omdat hiervan nog maar erg weinig gegevens zijn verzameld. Dat wil niet zeggen dat deze stoffen niet zullen voorkomen , gelet op bijvoorbeeld onkruidbestrijding in openbare groenvoorzieningen en diverse toepassingen door
particulieren. Zo blijkt dat het effluent van diverseR WZI 's hoge gehalten aan bestrijdingsmiddelen kan bevatten en daarmee een belangrijke bron van waterverontreiniging vormt [13].
tabe/4-1
Hoofdindeling

Streefwaarde

Kwaliteit alstromend hemelwater: geïnterpreteerde gemiddelde waarden meetgegevens
Onderverdeling

BZV

N-kj

mg/1

MgN/1 mgP/1 IJg/1

Regenwater

Cr

Cu

Pb

Zn

PAK-10 Olie

IJg/1

IJg/1

IJg/1

IJg/1

IJg/1

0,4

2,4

1'1

S,3

12 0,2 11

0,4

0,4

1

1S

1S

6S

1,S 0,006

0,1

0,1

2

4

13

0,2

1,3

26

9

68

(S,6)31

Natte depositie41

Cd

o,os

Oppervlaktewater 0
Grondwater21

P-tot

Natte+ droge depositie51

mg/1

0,2

0,7

123

Kwaliteit afstromend hemelwater:
Daken

wegen

Dak hellend zonder zink

3

1,8

0,1

0,6

166

32

4

2,4

0,2

1,4

0,6
31,2

22S

Dak hellend met zink

26

71

S146

1,S

Dak vlak

4

S,7

0,8

12,7

23

331

1078

0,9

Rustige woonstraat

6

0
0,8

0,4

9,4

23

3S

222

6,7

0,3

1,9

16

39

121

229

2,6

2,4

10

83

79

3SO

4,1

1,4
4,6

Drukkeweg

3

2,6
1,4

Autosnelweg DAB

7

2,9

Autosnelweg ZOAB

2
3,1

0,3

2

44

14

S9

0,3

0,2

1,6

2,4

21

63

SS2

2,6

2,4

4,1

2,9

2

3S,S

S3
81

401

1143

6

SA

9,6

S,3

1

1S

7S

18S

s

S,3

2,8

O,S

O,S
1,4

1S
13,7

so

36

144

2,2

22

41

ss

623

s

0,1
4,7

1,3

parkeerplaats

Parkeerplaats

10

2,9

winkelstraat

Winkelstraat

3S

busstation

Busstation

4S

woonwijk

Woonwijk

6

industrieterrein

Industrieterrein

4,7

1.2

Bronnen:
1) Streefwaarden oppervlaktewater voor totaalgehalten, echter bij PAK (1 0 VROM) de streefwaarde voor opgeloste concentraties
2) Streefwaarden grondwater voor opgeloste concentraties. Voor de zware metalen zijn de streefwaarden voor ondiep grondwater-

water(< 10 m-mv) aangegeven.
3) norm nitraat (= 25 mg/1 N03)
4) gemiddelde waarden Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling RIVM, meetresultaten 1994 [14].
5) gemiddelde waarden literatuur: regenwaterkwaliteit in omgeving A7 en A9 en in de omgeving van Zwolle) [12]

Uit de tabel blijkt dat de samenstelling van regenwater sterk verschilt. De waarden van het landelijk meetnet regenwatersamenstelling (LMR) zijn het laagst, enerzijds omdat deze in tegenstelling tot de overige gegevens exclusief droge depositie zijn. Vooral voor PAK 's kan dit aandeel aanzienlijk zijn. Anderzijds kunnen deze waarden lager zijn doordat de gegevens voor de
totale depositie zijn ontleend aan metingen in de nabijheid van wegen en bedrijfsterreinen. Mogelijk geven deze gebieden een lokale verhoging van de concentraties .
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Riolering
In tabel4-2 is een aantal kenmerken van de overstorten weergegeven in de initiële situatie voor
een deelgebied met een verhard oppervlak van 50 ha en een pompovercapaciteit van 0,7 mm.h-1•
Voor beide systemen is onderscheid gemaakt tussen de relatief grote overstorten met een laaggelegen overstortdrempel en de kleine overstorten met een hoge overstortdrempeL Deze laatste
overstorten werken minder frequent. Dit is in de berekeningen gesimuleerd door voor deze overstorten een grotere berging en hogere pompovercapaciteit aan te houden.
tabe/4-2

Geg_evens overstorten initiële situatie
Waterstad
Fv

overstort

ha

OVSl
OVS2

20,0
11,5
11,5
1,0

OVS3
OVS4
OVS5
OVS6
OVS7
OVS8
OVS9
OVSIO
totaal
basinspanning

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Droogdorp

bergingmm p.o.c.
stelsel bbv mmlh
7
7
7

2
2
2

0,7
0,7
0,7
1,5
1,5
1,5
1,5

9
9
9
9
9
9
9

1,5
1,5
1,5

50,0
50,0

BZV
kglj
187
108
108
10
10

2

0,7

43,0
2,5
2,5
1,0

bergingmm p.o.c.
stelsel bbv mm!h
7
7

3,6

7

1,0

9
9

50,0
50,0

7

BZV
kg/j

0,7
0,7

318

0,7
1,5
1,5

65
10
10

65

lO

10
lO

10
10
471

7

Fv
ha

468

467
2

0,7

469

De gemiddelde jaarlijkse emissie komt voor beide stelsels praktisch overeen met de emissie van
het referentiestelsel (basisinspanning).
Waterstad moet voor dit deelgebied drie bergbezinkvoorzieningen bouwen met een totale inhoud van 860m3 om te voldoen aan de basisinspanning. Als het verhard oppervlak geen 50 ha
maar 60 ha bedraagt, gaat de pompovercapaciteit van de laaggelegen overstorten terug naar
0,58 mm.h-1• Hierdoor neemt de emissie aanzienlijk toe. De emissie van het referentiestelsel (ba3
sisinspanning) blijft gelijk. Om aan deze eis te voldoen moet dan in plaats van 860 m 3 2322 m in
bergbezinkvoorzieningen worden gerealiseerd. Hieruit blijkt de grote invloed van het verhard
oppervlak bij de geldende uitgangspunten .
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Rioolwaterzuiveringsinrichting
GV

Anaëroob Anoxisch

Aëroob

lnfluent

effluent .,

''
'
recirculatie
'L

----------------I------------------------------_,
Slibindikking

Transport naar centrale
ontwatering en verbranding

figuur 4-1

'

'''
''
''

Olmenslonering
Slibbelasting: 0,06 kg BZV/kg d.s. dag
Slibgehahe: 4 g d.s./1
Belasting nabezinking: 0,7 m/h

SchemaRWZJ

Actiefslib
Met een slibgehalte van 4 g d.s./1 en een slibbelasting van 0,06 kg BZV/kg d.s. dag als uitgangspunt wordt het totaal actiefslib volume nu 16.000 m 3 .
Dit tankvolume is verdeeld over de volgende onderdelen (zie schema in figuur 4-1) 3 anaërobe
compartimenten:
één selector van480m3 +twee anaërobe tanks720m 3 =1.920 m 3•
De selectoren de anaërobe tank hebben een hydraulische verblijftijd van respectievelijk 15 en 45
minuten onder OWA omstandigheden.
• 3 anoxische compartimenten van 2.130 m 3
40% van het aeratievolume is onbelucht ten behoeve van denitrificatie (3 * 2.130 m 3);
• 3 facultatief anoxische/oxische compartimenten van 1.600 m 3
30<X, van het aeratievolume is on belucht ten behoeve van denitrificatie (3 * 1.600 m 3);
• 3 beluchte compartimenten van 1.600 m 3
30% van het aeratievolume is belucht ten behoeve van nitrificatie (3 * 1.600 m3).

Beluchtingscapaciteit
De te installeren beluchtingscapaciteit bedraagt, met dezelfde uitgangspunten als bij de variant
met voorbezinking, in totaal 9.316 m 3 /h.
Nabezinking
De ontwerp oppervlaktebelasting V 0 van de nabezinktank bedraagt 0,80 m/h. Uit de belasting bij
RW A volgen onderstaande tankdimensies:
aan tal
= 3 tanks
= 5.598 m 2
Oppervlak
A
Diameter
d
=48,7m
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Watersysteem
Voor de bepaling van de afstroming van regenwater zijn afwateringsgebieden gedefinieerd, welke afwateren op de waterloop die erin ligt.

figuur 4-2

Waterlopen met afwateringsgebieden

Deze hydrologische eenheden zijn vervolgens uitgebreid met de kenmerken van de riolering.
Voor Waterstad zijn tien overstort gebieden gedefinieerd. Deze gebieden vallen gedeeltelijk samen met de afwateringsgebieden.
In figuur 4-3 worden deze gebieden samen met de afwateringsgebieden weergegeven. Voor de
overzichtelijkheid zijn de waterlopen in deze figuur weggelaten.

figuur 4-3

Rio/eringsgebieden ::ijn roodomrand en de ajivateringsgebieden :: IVart

De oppervlakte vcrdeling van de afwateringsgebieden is afhankelijk van de grootte van de rioleringsgebieden. Deze bepalen het aandeel verhard oppervlak. Tevens is de verdeling afhankelijk
van de waterlopen die in het afwateringsgebied liggen. Het resterende oppervlak is het aandeel
onverhard.
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In d e volgende figuur is de oppervlakteverdeling visueel weergegeven voor Waterstad.
Totaal
Verhard
Onverhard
Water

20 .6 ha
11 .5 ha
8,0 ha
1,1 ha

\

Totaal
25 .0 ha
11 .5 ha
Verhard
Onverhard 12.4 ha
Water
1.1 ha

\

\
Totaal
Verhard
Onverhard
Water

5.9 ha
1 0 ha

Totaal
41.0 ha
Verhard
20 0 ha
Onverh ard 18.5 ha
Water
ha

2.5

\

4 ·5 ha
0:4 ha
Totaal
4.4 ha
Verhard
1 0 ha
Onverh ard 3. 2 ha
Water
0:2 ha

Totaal
5.9 ha
Verhard
1 0 ha
Onverhard 4 ·5 ha
Water
ha

o:4

Totaal
Verhard.
Onverh ard
Water

4.3 ha
1.0 ha
2.8 ha
0,5 ha
Totaal
Verhard
Onverhard
Water

figuur 4-4

\\

4.3 ha
1.0 ha
3.0 ha
0,3 ha

Totaal
Verhard
Onverhard
Wa ter

5.8 ha
1 0 ha
4 · 4 ha
0:4 ha

\

Totaal
Verhard
Onverhard
Water

2.8 ha
1 0 ha
1:5 ha
0.3 ha

Overstort gebieden m et de specificaties voor Waterstad met een towal verhard oppervlak van 50 ha

Door deze gegevens terug te brengen op afwateringsniveau, kan het model worden vervaardigd.
Als voorbeeld is in de volgende twee figuren het verdelen van de oppervlakken af te koppelen
gebied in Wa terstad bij een afkoppelpercentage van YYo weergegeven.

5% a fge ko ppe ld

2.5 ....

I

fig uur 4-5

Oppervlak afte koppelen gebied is 2.5 ha ( 5% van 50 ha)

Dit wordt weer als volgt verdeeld over de afwateringsgebieden.
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5% afgekoppeld

2.5 ho

figuur 4-6

Afgekoppeld gebied, verdeeld over de afwateringsgebieden

Voor de overige afkoppelpercentages geldt dat steeds meer wordt afgekoppeld en dat wordt
verdeeld over de afwateringsgebieden.
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Voor representatieve concentraties van het influent is uitgegaan van de volgende gegevens:
representativiteit I relevantie voor de Nederlandse praktijk;
beschikbare gegevens o.a. verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek;
STOWA onderzoek naar fysisch/chemische voorzuivering (STOWA, 1998).
Binnen het STOWA-onderzoek naar fysisch/chemische voorzuivering (STOWA, 1998), dat is
uitgevoerd door A. van Nieuwenhuijzen (TU Delft) en A. Mels (LUW), is gewerkt met een
standaard influent, zoals weergegeven in tabel4-3. De concentraties die in het influent worden
gemeten zijn weergegeven in tabel4-3. Hierin zijn ook de vrachten en de vracht per i.e. weergegeven.
tabe/4-3 Standaard OWA-influent

Parameter

Ruw influent (mg/1)

Kgld

g/i.e. d

CZV totaal

600

9.216

11 5

BZV5

220

3.379

42

N-kj

968

12

P-totaal

63
11,1

170

2,1

Deeltjes

250

3.840

48

Karakterisatie
Het standaard influent, weergegeven in tabel4-4, is gekarakteriseerd volgens de STOWArichtlijn (STOW A, 1996).
tabe/4-4 Standaard OWA-influent

Parameter

Ruw influent (mgll)

CZVtotaal
CZVdeeltjes
CZV opgelost
BZV5
BZVdeeltjes
BZVopgelost
Ntotaal
Ndeeltjes
Nopgelost
Ptotaal
Pdeeltjes
Popgelost
Deeltjes

600
420
180
220
121

Afloop voorbezinktank
mi
432
252
180
172
73

99

99

63"
14
49

57•
8
49

11,1"

lO,o-

2,7
8,4
250

1,6
8,4
150

a
de concentraties ammonium-N enfosfam ::ijn in de afloop van de voorbe::inking gecorrigeerd voor de rejectiewater vracht van de slibverwerking

De fractieverdeling van het standaard ruwe influent wordt weergegeven in tabel 4-5. De verschillende fracties blijken goed te karakteriseren. De verdeling over deze fracties langzaam afbreekbaar CZV (Xs) en gesuspendeerd inert CZV (Xi) worden bepaald door Kszv. Voor de kalibratie van de slibproductie worden uitgegaan van een waarde van 0,25 .
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Voor de verdeling van Ss in SF en SA is aangenomen dat 50% van Ss de fractie Sr bedraagt en
50% van S5 de fractie SA is. Op basis van voorgaande studies is geconstateerd dat S" ongeveer
10-15% van het CZV bedraagt wat overeenkomt met 50% Ss.
tabe/4-5 Fractieverdeling van het CZV

fractie CZV
fSi
txi
txs
fSa
fSf

fractie van to taal
0,047
0,242
0,54
0,096
0,069

tabe/4-6 Fractieverdeling standaard DWA-influent

Parameter (S= opgelost,
X=onopgelost)
zuurstof
Sol
ferment/snel afbr. CZV
SF
vluchtige vetzuren
SA
ammonium-N
SNH4
nitraat-N
SNOl
anorg. opg. fosfaat
SP04
inert CZV
si
alkaliniteit
SALK
inert CZV
XI
langzaam afbr. CZV
Xs

XH
XPAO
Xpp
XPHA
XGLY
XAlfT
XTSs

heterotrofe biomassa
fosfaat acc. organismes
polyfosfaat
interne org. opslag
product van de PAO
autotrofe biomassa
totaal gesusp. deeltjes

k 8 zv = 0,25 d· 1

Berekeningen/aannames

0,01 mgll
72 mg/1
72 mg/1
46,2 mg/1
0,01 mg/1
6,2 mg/1
36 mg/1
7 moVm 3
178,6 mg/1
24 1,4mgll

Aanname
SF= (CZVmrmrS,)-S.
SA= czv vvz
NH 4-N
Aanname
P ortho
S; = 0,9*CZV.rrm/
Aanname

0,0 1 mgll
0,01 mgll
0,001 mg/1
0,00 1 m g/1
0,001 mg/1
0,01 m g/1
3 15 mgll

X ;=CZV,u•r-X•
X,=a•czv,"'P
CZV,usp=CZV101 - CZVmf
BZVoo = (BZV ~/(1-é'~)
a= (BZVoo I ( 1- Y H. ozv)-Ss)
/CZV,"'P
Aanname
Aanname
Aanname
Aanname
Aanname
Aanname
Xtss = 0.75*(Xi+Xs) +
0.90*(Xh+Xpao+Xaut) +
3.23*Xpp + 0.6*Xpha +
0.84*Xgly
Aanname
Aanname

0,001 mg!l
XMeOH metaal hydroxides
0,001 mg!l
metaal
fosfaat
X MeP
•cz V,flJ•if = 40 mg/1 voor gemiddeld effluent ( Roorda en van der Graaf, 2000)
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