Het effect van een ontvangbak op de vuiluitworp van een
regenwaterstelsel

Inleiding
In 1990 is de Werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren ingesteld.
Deze werkgroep, kortweg aangeduid als
CUWVO-VI, kreeg de volgende taak:
Nagaan ofopbasisvan dekennis,verworven
via deNationale Werkgroep Rioleringen
Waterkwaliteit (NWRW1982-1989), de
vergunningseisen die in hetkader van de Wet
verontreinigingoppervlaktewateren (WVO)
aan riooloverstortingen wordengesteld kunnen
wordengeactualiseerd.
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De achterliggende gedachte was het terugdringen van de vuiluitworp die via overstorten in het oppervlaktewater terechtkomt. In de conclusies van de werkgroep
CUWVO-VI (april 1992) worden aanbevelingen gedaan voor het ontwerp van de
riolering. Voor de gemengde en gescheiden
rioolstelsels zijn concrete ontwerpgrondslagen aangegeven die zullen leiden naar
een betere kwaliteit van het oppervlaktewater. Op basis van gelijkwaardigheid met
deze grondslagen kunnen rioolstelsels
worden ontworpen met alternatieve voorzieningen voor de vermindering van de
vuiluitworp.
De sector Riolering van Riolering en
Waterhuishouding Amsterdam voert het
beheer over ruim 3.000 km riool waarvan
45% is uitgevoerd volgens het gescheiden
stelsel. Ombouw daarvan naar een verbeterd gescheiden stelsel vergt hoge
investeringen en een groot ruimtebeslag.
Een belangrijke reden om naar alternatieve
oplossingen te zoeken.
Met de ontwikkeling van een kleine
nieuwe woonwijk en de aanpassing van de
functie van het oppervlaktewater aldaar
ontstond de mogelijkheid om een alternatieve oplossing te creëren. In een zeer
vroeg stadium is bij het ontwerp van deze
wijk in samenspraak met de stedebouwkundige dienst het riooltechnisch ontwerp
tot stand gekomen. Zowel de technische
realiseerbaarheid en het beheer van de
riolering, het stedebouwkundige ontwerp
en het woon- en leefklimaat in de betrokken woonwijk evenals de financiën moes-

Samenvatting
Het gebied Julianapark is een recent gebouwde woonwijk van 17,3 ha met een
gescheiden stelsel. De regenwaterriolering voert behalve het afstromende water
van de woonwijk ook de neerslag van een deel van het Amstelstation, het ervoor
gelegen busstation, het Prins Bernhardplein en een deel van de Gooise Weg af.
Dit deel van Amsterdam is schaars aan oppervlaktewater. Om die reden is in de
wijk een grote siervijver aangelegd. Het water in de vijver heeft een slechte kwaliteit.
Doorspoelmogelijkheden zijn nauwelijks aanwezig. Om de kwaliteit te verbeteren is
een deel van de vijver afgescheiden van de rest door het slaan van een damwand.
Op die wijze is een ontvangbak met een betonnen bodem gecreëerd met een inhoud
van circa 750 m 3 . Het regenwaterriool loost op deze ontvangbak, die altijd geheel
gevuld is en pas in werking treedt tijdens regenperioden.
Het doel van het onderzoek is om na te gaan of een relatief goedkope voorziening
zoals deze ontvangbak een oppervlaktewaterkwaliteit geeft die vergelijkbaar is met
die welke verkregen zou zijn als de vijver belast zou worden met water uit een
verbeterd gescheiden stelsel.
Een onderzoekprogramma van minimaal 1jaar is gestart in december 1994.
Neerslag, debieten en waterniveaus worden continu gemeten. Gedurende regenperioden worden het in- en effluent en het oppervlaktewater bemonsterd. De
monsters worden geanalyseerd op droge-stofgehalte, bezinkvolume, CZV, nutriënten,
zware metalen, PAK, minerale olie en chloride. Van tijd tot tijd wordt de sublaag op
de bodem gemeten en worden ook slibmonsters geanalyseerd. Het onderzoek is nog
in volle gang.

ten op elkaar worden afgestemd en op een
aanvaardbaar maatschappelijk niveau
worden gerealiseerd.
Riolering en Waterhuishouding Amsterdam heeft voor deze lokatie een 'ontvangbak' ontworpen. Het te lozen regenwater
wordt door deze ontvangbak geleid
alvorens het op oppervlaktewater wordt
geloosd. De gemeente heeft deze gelegenheid aangegrepen om door onderzoek de
werking van dit alternatief te testen. Het
onderzoek zal minstens één jaar in beslag
nemen.
Probleembeschrijving en doel van het
onderzoek
Van oudsher is de kwaliteit van het oppervlaktewater in het betreffende gebied niet
al te best. Bij nadere beschouwing van de
topografie van het gebied is dit eenvoudig
te verklaren. Naast smalle ondiepe sloten is
weinig oppervlaktewater te vinden van
enige omvang en zelfreinigend vermogen.
Doorspoeling van het oppervlaktewater
kan niet of nauwelijks plaatsvinden of
heeft weinig effect omdat de kwaliteit van
het omringende oppervlaktewater weinig
beter is. Met de realisatie van nieuwbouw
voor woningen en kantoren, ontstond de
mogelijkheid om voorzieningen aan te
leggen ter verbetering van de kwaliteit van
het oppervlaktewater in dit gedeelte van
het gebied.
Het rioolstelsel voor het proefgebied is
ontworpen als een gescheiden stelsel. Bij
de uitmonding van het regenwaterriool is
de eerder genoemde ontvangbak geconstrueerd. Een meer gedetailleerde beschrijving van de constructie en het functioneren

van de ontvangbak wordt in een volgende
paragraaf gegeven.
Het doel van het onderzoek kan als volgt
worden geformuleerd:
Het onderzoekheeft totdoelvast testellen of
doordeaanlegvan ontvangbakken waarin
deregenwaterriolen vangescheiden stelsels
uitmonden eenoppervlaktewaterkwaliteitkan
wordengehandhaafd dievergelijkbaar ismet
diewelkekan optredenin waterenwaarop
deregenwaterriolering van een verbeterd
gescheiden stelselloost.
Hoe groot het effect zal zijn is echter niet
bekend. Het onderzoek zal duidelijkheid
moeten geven over de werking van de
ontvangbak. Dit houdt in:
- het vaststellen van de relatie tussen de
kwaliteit van het uitstromende water van
de ontvangbak en die van het oppervlaktewater (relatief en absoluut);
- het vaststellen van de werking (effectiviteit) van de ontvangbak;
- het vaststellen van de werking (gedrag)
van het stelsel;
- het vaststellen van richtlijnen voor het
ontwerpen van ontvangbakken.
Beschrijving onderzoeklokatie
Het onderzochte rioleringsgebied ligt direct
ten oosten van het Amstelstation op het
niveau van de oorspronkelijke polder De
Watergraafsmeer. Tot 1991 bestond het
gebied uit volkstuinen. Het is ingesloten
door een belangrijk verkeersareaal, aan de
noord- en noordoostzijde door de hoog
gelegen uitvalsweg naar het Gooi, in het
zuiden de Hugo de Vrieslaan en in het
westen het eveneens hoog gelegen Prins
Bernardplein met het Amstelstation. Op
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het voorplein van het Amstelstation is een
overstappunt voor stads- en streekvervoer.
Voor de nieuwbouw is het oorspronkelijke
maaiveld opgehoogd met een zandlaag van
± 4,00 m, waardoor een drooglegging is
bereikt van 1,90 m. Mede voor het maken
van meer berging in het oppervlaktewater
is aan de oostzijde van de nieuwbouw een
partij sierwater aangelegd met een totaal
oppervlak van ± 1 ha.
Grondmechanisch onderzoek heeft uitgewezen dat in het gebied veel kwel aanwezig
is. De mogelijk hoge grondwaterstanden
die hiervan het gevolg kunnen zijn worden
bestreden door de aanleg van drainages.
Ook is bekend dat het kwelwater sterk
ijzerhoudend is. Het drainagestelsel is
aangesloten op het regenwaterriool. Ook
gedurende droge perioden zal daarom
een constante hoeveelheid water via de
ontvangbak worden afgevoerd. Deze afvoer
bedraagt maximaal 8 mVuur. De verdere
technische gegevens zijn:
Hoogteligging:
- oppervlaktewater -5,50 m N.A.P.
- maaiveld -3,60 m N.A.P.
- omringend verkeersareaal +0,50 m
NA.P.
Afvoerend oppervlak:
- gesloten verhard 2,8 ha
- open verhard 5,0 ha
- onverhard 1,2 ha
- hellend dak 1,2 ha
- plat dak 1,9 ha
Beschrijving ontvangbak
De ontvangbak is geconstrueerd door
evenwijdig aan de oever op een afstand van
5 m een stalen damwand te slaan over een
lengte van circa 73 m. In lengterichting
maakt de oever twee knikken van ongeveer
45° die in de stalen damwand terugkeren.
Aan de uiteinden sluit de damwand onder
een hoek van 45° aan op de oever. Op een
diepte van 2 m is een betonnen bodem
aangebracht. Aan het begin mondt een
regenwaterriool met een diameter van 1m

AJb. 1 - Constructie van
de effluentmeting.

Aß. 2 - Overzicht van
de ontvangbak vanuit het
instroompunt.

zijdelings op de ontvangbak uit. Aan het
andere uiteinde is de kopse wand uitgevoerd als een overstortrand (zie afb. 2).
Op deze wijze is een van het oppervlaktewater afgesloten ruimte gecreëerd met een
nuttige inhoud van circa 730 m 3 . Omdat de
stroomsnelheden in de bak laag zijn, heeft
het bezinkbare materiaal de gelegenheid
naar de bodem te zakken.
Het is verleidelijk om deze bak te zien als
een alternatief voor een bergbezinktank in
een gemengd rioolstelsel. Laatstgenoemde
tank fungeert als een randvoorziening met
als doel de vuiluitworp te reduceren door
enerzijds het creëren van extra berging,
anderzijds door bezinking. Hoewel ook de
ontvangbak als een 'end-of-pipe' oplossing
kan worden gezien, bestaan er toch wezenlijke verschillen tussen beide voorzieningen.
Ten eerste wordt een bergbezinktank na
iedere bui geledigd onder het gelijktijdig
schoonspoelen van de bodem. De ontvangbak daarentegen is continu gevuld; het slib
accumuleert op de bodem. Ten tweede
heersen in een bergbezinktank tijdens het
vullen zeer verschillende stromingscondities. Bij een bui van enige betekenis zijn de
turbulenties zo groot dat nauwelijks sprake

is van bezinking. Pas als de tank volledig is
gevuld zijn de condities aanwezig voor een
behoorlijke bezinking. Daarentegen zijn in
de ontvangbak deze condities al vanaf het
begin aanwezig. Bij aanvang van een bui
stroomt het regenwater in een reeds
gevulde tank waardoor de energie van het
instromende water effectiever wordt vernietigd. De verwachting is dat het bezinkproces onder dergelijke omstandigheden
beter verloopt.
Voor een constante neerslagintensiteit van
60 l/(s •ha) zal, bij een afvoerend oppervlak
van 11 ha, in de ontvangbak een gemiddelde horizontale stroomsnelheid heersen
van 6 cm/s. Dit is een factor 10 groter dan
de snelheid in een continu doorstroomde
voorbezinkingstank van een rwzi met een
oppervlaktebelasting van 1,5 m/uur. Omdat
een neerslagintensiteit van 60 l/(s •ha)
ongeveer eens per 2 jaar voorkomt, zal de
snelheid van 6 cm/s maar sporadisch
worden overschreden.
Meetplan
Gedurende het onderzoek worden de
volgende grootheden gemeten:
- de neerslag;
- het aanvoerdebiet;
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- het overstortend debiet;
- het waterniveau aan het begin en eind
van de ontvangbak en van het oppervlaktewater;
- de dikte van de sublaag op de bodem.
De neerslag wordt gemeten met een type
regenmeter zoals door het KNMI wordt
gebruikt. Iedere 12 seconden wordt de
actuele waterstand in de meetkamer vastgelegd. Uit het verschil tussen twee opeenvolgende metingen kan de regenintensiteit
worden afgeleid.
Het meten van de waterstanden aan het
begin en einde van de bak dient ter ondersteuning van de debietmetingen en om een
indruk te krijgen van windinvloeden.
Van het ontvangende water wordt de
waterstand ook gemeten omdat die aan
variaties onderhevig is. Het kan voorkomen dat het niveau in de vijver zo veel
stijgt dat de 'overlaat' verdronken is. De
meting is voornamelijk ter controle van dit
soort situaties.
De dikte van de sublaag wordt maandelijks
in een vijftal raaien gemeten. Deze raaien
zijn gelijkmatig over de lengte van de
ontvangbak verdeeld.
Behalve het vastleggen van bovengenoemde metingen worden gedurende neerslagperioden watermonsters getrokken van het
influent, het effluent en het ontvangende
water. De start van een bemonsteringscyclus wordt in principe gegenereerd door
een aparte kantelbak regenmeter. Het startcriterium zal liggen bij een bui met een
minimale intensiteit die ook daadwerkelijk
tot afstroming komt. Op deze manier
wordt het eerste monster getrokken. Als na
enige minuten nog geen afstroming wordt
geconstateerd dan stopt het bemonsteringsprogramma. Het einde van de cyclus
wordt bereikt als de regenmeter gedurende
30 minuten geen neerslag en bovendien de
effluent-debietmeter geen stroming meet.
De bemonsteringsfrequentie van het in- en
effluent wordt gestuurd door de debietmeters. Na iedere 150 m 3 water die de meters
passeert wordt door een puls de bemonsteringsapparatuur gestart, waarbij een
monsterfles van 1liter volledig wordt
gevuld.
Van het oppervlaktewater worden alleen
begin- en eindmonsters getrokken. De
neerslag werd aanvankelijk eens per kwartaal, later maandelijks, na een droge en een
natte periode bemonsterd. Het slib dat zich
op de bodem afzet wordt maandelijks
bemonsterd; deze bemonstering loopt
synchroon met de meting van de laagdikte
en gebeurt in dezelfde raaien. Op alle
monsters worden de analyses uitgevoerd
volgens het overzicht in de tabel I.
Gedurende het onderzoek wordt twee maal
een hoeveelheid van 75 1 van het aangevoerde regenwater opgevangen. Hiermee

TABEL I - Overzicht
uitgevoerde analyses.

In- en effluentmonsters
eerste/laatste

overige

Oppervlaktewatermonsters

Hemelwatermonsters

Slibmonsters

indamp-, gloei-, en zandrest
CZV, NH 4 -N. Kj-N. P-tot
bezinkvolume
droogrest
chloride
minerale olie
Cd. Cr. Cu, Fe, Hg, Ni, Pb. Zn
PAK
BTEX
PH

worden de bezinkeigenschappen van de in
het regenwater voorkomende verontreinigingen onderzocht door een bezinkingsproef op semi-technische schaal in een
bezinkkolom van 2 m hoog.
Eens per kwartaal wordt het bodemslib
geanalyseerd op de korrelverdeling. Op
grond van deze gegevens zal worden geprobeerd een relatie te leggen tussen de
samenstelling van het slib en die van de
bezinkende deeltjes in het aangevoerde
regenwater.
Inrichting meetlokatie
Naast de ontvangbak vlak bij de uitmonding van het aanvoerriool is een container
geplaatst waarin het merendeel van de
apparatuur is ondergebracht. Dit geldt
uiteraard niet voor beide regenmeters, die
in de buitenlucht behoren te worden opgesteld.
De neerslag wordt gemeten met behulp
van een grondregenmeter, die op de
buitenrand van de ontvangbak is gemonteerd, onbereikbaar voor eventuele nieuwsgierigen. Naast de grondregenmeter is ook
een kleine kantelbak regenmeter geplaatst
waarmee de start van een bemonsteringscyclus wordt geregeld. Deze keus berust op
het gegeven dat de pulsen van een kantelbak regenmeter geschikter zijn om apparatuur aan te sturen dan een analoog signaal.
Het regenwaterriool dat op de ontvangbak
uitmondt ligt geheel onder de waterspiegel
zodat de buis altijd volledig is gevuld. Dit
gaf de mogelijkheid om in deze buis een
elektromagnetische debietmeter te plaatsen.
Een nadeel van deze debietmeter, althans
voor dit project, is de grote diameter van
het aanvoerriool en dus van de meetbuis.
De debietmeter heeft een bereik van 280
tot 2.800 mVuur. De ondergrens komt
overeen met een neerslagintensiteit van
2,6 mm/uur. Buien met een lagere intensiteit zijn niet meetbaar. Dit geeft een
beperking van de toepasbaarheid in het
project.
Bovenstaand nadeel wordt ondervangen
met een debietmeting aan de uitstroomzijde van de ontvangbak. Het niveauverschil tussen het water in de ontvangbak
en het buitenwater is te gering om een

meetschot te plaatsen. Daarom is als
debietmeting gekozen voor hetzelfde principe als dat van de aanvoer. Door de kopse
wand aan het eind van de bak zijn drie
pijpen met een inwendige diameter van
200 mm aangebracht. In één van deze
pijpen is een debietmeter gemonteerd met
een meetbereik van 11 tot 110 mVuur
(zie afb. 1).Op die manier wordt éénderde
van het uitstromende debiet geregistreerd.
Het totale uitstromende debiet wordt
dus gemeten in een bereik van 33 tot
330 mVuur, waardoor een geringe overlap
bestaat met het onderste meetbereik van de
debietmeter in de aanvoerleiding.
De waterstanden worden gemeten met
drukdozen met een nauwkeurigheid van
1 mm, gemonteerd in pijpen. Desondanks
moest signaal van deze drukdozen elektronisch worden gedempt om een rustige
registratie te krijgen.
Voor het nemen van de watermonsters
worden dompelpompen gebruikt. De influentpomp is geplaatst in de laatste inspectieput vlak voor de ontvangbak. De effluentpomp hangt in de ontvangbak vlak voor
de overstortrand en de pomp voor het
oppervlaktewater hangt buiten de ontvangbak ter hoogte van de meetcontainer. Het
bemonsteringsapparaat is een carrousel
met 24 flessen van 1liter in een koelkast.
Alle gegevens, uitgezonderd de analoge
signalen van de grondregenmeter en de
debietmeters, worden in een datalogger
opgeslagen die dagelijks wordt uitgelezen.
De huidige apparatuur biedt vele mogelijkheden tot sturing en signalering. Na het
vullen van de 15e fles wordt een alarmsignaal afgegeven. Na het vullen van de 24e
fles wordt het bemonsteren gestopt omdat
anders de eerste fles weer voordraait.
Dit kan natuurlijk worden ondervangen
door na het alarm van de 15e fles de volle
flessen door lege te vervangen.
De meetlokatie is aangesloten op het
centrale bewakingssysteem van RWA zodat
gedurende 24 uur de apparatuur kan
worden gecontroleerd.
• Vervolg oppagina 285.

285

H 2 0 (29) 1996,nr. 10

- dat de kosten van nanofiltratie lager zijn
dan de kosten voor ontharding in korrelreactoren, actieve koolfiltratie en
UV-desinfectie;
- dat een nanofiltratie-installatie volledig
te automatiseren is;
- de (naar verwachting) betere kwaliteit
van het water.
WMO voert het onderzoek uit met een
proefinstallatie bestaande uit een 'kerstboomschakeling' van 5-3-2-1-1 drukvaten
met elk 4 membranen van 4 inch. Aan de
voeding van de installatie (naiiltraat)
wordt zwavelzuur en anti-scalant gedoseerd. De retentie voor kleur, hardheid
en sulfaat is 90% of hoger en de retentie
voor chloride en nitraat respectievelijk 64
en 15%. Door de dosering van zwavelzuur
en de hoge retentie voor sulfaat bevat het
concentraat een zeer hoog gehalte sulfaat.
WMO overweegt om deze reden toepassing van zoutzuur in plaats van zwavelzuur.
Door een fout bij de produktie van de
membranen, waren de ervaringen met
de eerste levering membranen negatief.
Het proefinstallatie-onderzoek heeft hierdoor een vertraging van een half jaar
opgelopen. Desondanks blijkt nanofiltratie
een veelbelovende techniek voor de
aanpak van een gecombineerd probleem.
'Onze ervaringen tonen wel het nut
van proefinstallatie-onderzoek aan'
concludeerde Van Paassen.
Korrelreactor of membraanproces?
Ir. M.W.M, van Eekeren (Kiwa) ging tot
slot in op de argumenten, die van belang
zijn bij de keuze tussen conventionele
ontharding in korrelreactoren of behandeling met een membraanproces. Belangrijke argumenten zijn de exploitatiekosten,
de bestemming van de reststoffen en
het onderzoek dat nodig is voordat de
techniek operationeel is en ingezet kan
worden. De watersamenstelling na behandeling is per techniek afhankelijk van een
groot aantal factoren, maar is instelbaar.
Hierdoor is de watersamenstelling geen
zwaarwegend argument.
Van Eekeren wees op het belang om bij
kostenvergelijkingen gelijke uitgangspunten te hanteren. Kostenschattingen
van korrelreactoren zijn gebaseerd op
gegevens van in Nederland gerealiseerde
installaties. Deze installaties worden
gekenmerkt door een hoge betrouwbaarheid, leveringszekerheid en reservestelling. Membraanprocessen zijn nog niet
operationeel bij de drinkwaterbereiding in
Nederland. Kostenschattingen zijn daarom
gebaseerd op industriële ervaringen,

ervaringen in het buitenland of op
offertes. De hierbij gehanteerde uitgangspunten kunnen sterk afwijken. Vooral
voor kleine installaties kunnen de verschillen in kosten, bijvoorbeeld als gevolg
van een verhoogde reservestelling,
aanzienlijk zijn.
Met enkele voorbeelden gaf Van Eekeren
aan dat bij hantering van dezelfde
ontwerpuitgangspunten, een installatie
met korrelreactoren altijd goedkoper
is dan een installatie met membraanprocessen. Alleen als een installatie met
korrelreactoren volgens traditioneel
(uitgebreid) ontwerp wordt vergeleken
met een eenvoudig uitgevoerde installatie
met membraanprocessen, komen de
kosten in dezelfde orde van grootte.
Uit een voorbeeld voor een lokatie met
water dat naast een hoog metaaloplossend
vermogen en hardheid tevens een hoog
nitraatgehalte heeft, blijkt dat met name
elektrodialyse en lage druk hyperfiltratie
goedkoper zijn dan behandeling in korrelreactoren en het vastbed-ethanolproces.
Conclusie
Van Eekhout concludeerde dat korrelreactoren nog steeds de beste optie zijn
voor uitsluitend ontharding. Als naast
hardheid ook de gehaltes van andere
parameters zoals nitraat of kleur verlaagd
moeten worden, is de inzet van een
membraanproces kansrijk. Hij kondigde
daarnaast aan dat op basis van de resultaten van de workshop het onderzoek
binnen het aandachtsveld Conditionering
zal worden bijgestuurd: aan onderzoek
naar ontharding met korrelreactoren zal
vanaf 1996 geen prioriteit meer worden
gegeven. Er zullen overigens nog wel
enkele (afsluitende) projecten worden
uitgevoerd.
Ing. C. W. A. M. Merks,
dr. ir. M. M. Nederlof, ir. H. Brink
Kiwa NV Onderzoek en Advies
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Tijdsplanning
Bij het opstellen van het projectvoorstel is
gekozen voor een meetperiode van een
jaar. De achterliggende gedachte bij deze
keus was de uitdrukkelijke wens om een
volledige seizoenscyclus te bemeten. De
verwachting is dat over een periode van
12 maanden het aantal bemeten buien
voldoende groot is om betrouwbare
uitspraken te kunnen doen over het functioneren van de ontvangbak.
Na het gereedkomen van de meetopstelling
is in de loop van september 1994 het meetprogramma gestart. Gedurende de eerste
maanden kwamen nog allerlei kinderziekten aan het licht, die zich pas openbaarden
toen er daadwerkelijk buien van enige
betekenis vielen. De definitieve start van
de metingen is daarom vastgesteld op
1 december 1994. Inmiddels hebben we
een regenrijke periode achter de rug, zodat
al van het begin volop gegevens zijn verzameld.
Kosten
Voor de duur van het project van één jaar
worden de kosten geraamd op circa 770 Kf.
In dit bedrag zijn opgenomen de kosten
voor:
- de aanschaf en installatie, het beheer en
de bewaking van de apparatuur; het transport van de monsters: 272 Kf.
- het uitvoeren van de analyses op de
water- en slibmonsters: Kf 330.
- het verwijderen van de sublaag in de
ontvangbak: 5 Kf.
- de wetenschappelijke begeleiding en de
rapportage: 160 Kf.
Participanten
Het onderzoek wordt uitgevoerd door
Riolering en Waterhuishouding Amsterdam, in samenwerking met de Sectie
Gezondheidstechniek van de TU Delft. Het
projectmanagement berust binnen RWA
bij de sector Riolering, afd. Beheer.
Binnen RWA zijn verschillende sectoren
bij het project betrokken:
- de sector Zuivering en Bemaling, afd.
Chemie en Technologie voor de analyses;
- de sector Zuivering en Bemaling, afd.
Bedrijfsafvalwater Meting en Heffing voor
inrichting, bewaking en onderhoud van de
meetopstelling, het opnemen van de meetgegevens en het monstertransport;
- de sector Waterbeheer, afd. Systeemontwikkeling voor periodieke controle van de
oppervlaktewaterkwaliteit;
- de sector Riolering, afd. Onderhoud voor
alle werkzaamheden aan het stelsel.
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