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DeStichtingRIONED,STOWAendeWerkgroepRioleringWest-Nederland (WRW) hebbenin
samenwerkingmetdegemeenteVlistvanaf1995 eenomvangrijkpraktijkonderzoekverrichtnaar
het/unctionerenvaneen,qua ontwerpverbeterd,.gemengdrioolstelsel.Hetmeetonderzoekindekern
Stolwijk isinmiddelsafgerond enzoalsualkonlezeninH,0 nr.5van5maartj! (pagina4)
kwamendaaruitopmerkelijke resultaten. Gedurendedriejaarzijn bruikbaregegevensverzameld
voordecalibratievanriolerinrjs-,vuiluitworp-enwaterkwaliteitsmodellen. Inditartikelkrijgtu
achtergrondinformatie bijderesultaten.
Aanbevelingen
InNederland isindeperiode1982-1989
uitgebreid onderzoekverricht naarhet functioneren vanrioolstelsels1!.Eénvandebelangrijkste resultaten vanditonderzoekwasdatde
vuilemissievanuitdeoverstorten sterk afhankelijk blijkt tezijn vandelocatieende
hoeveelheid slibdieinhetstelsel
achterblijft2!. Bovendienblijken deeffecten op
hetoppervlaktewater inbelangrijke mateafte
hangen vandemengverhoudingtussen het
overstort-enoppervlaktewater.Als aanzettot
meeraandachtvoordeopzeteninrichtingvan
rioolstelselsheeft het onderzoeksprogramma
destijds geleidtotdevolgende(NWRWjaanbevelingen:
vergrotingvande(externe)berginginhet
stelselen/ofdepompovercapaciteit,
verplaatsen vanoverstorten naar ruimer
oppervlaktewater,
scheidingvanvuilwater- enhemelwaterstromen nabij deoverstorten,
uitvullingvandodehoekenwaarinslib
bezinkt,
- .aanpassingvanhet buisprofiel,
aanlegvaneenrandvoorziening voorde
afscheiding vanbezinkbarestoffen en
afkoppelen vanschoonverhardoppervlak.
Dezeaanbevelingen waren totopheden
nognietgetoetst.Daaromenvanwegede

behoefte aanbetrouwbare meetreeksen isin
1995 eenuitgebreid meetonderzoek begonnen
vooreennieuwaangelegdgemengdrioolstelselinStolwijk:eenrioolstelselwaarinde
aanbevelingeninhetontwerpzijndoorgevoerde).
Meetdoelen
Vooraanvangvanhetproject zijneen
aantalhoofd- ennevendoelstellingen geformuleerd.Dehoofddoelstellingen luidden:
beoordelingvanhet(kwalitatieve) effect
vandeNWRW-aanbevelingenopdevuilophopingen-emissie,
inzicht verkrijgen in kostenbesparingen
doortoepassingvandeNWRW-aanbevelingen,
bepalingvanheteffect vandevuilemissie
opde water(bodetn)kwaliteit
enkennisvergaringoverdevuilemissie
vanuitgemengderioolstelsels.
Denevendoelstellingen warende
volgende:
opbouwenvanmeetreeksen tenbehoeve
vandevalidatievan rekenmodellen,
beschikbaarstelling meetreeksen voor
analysesdoorderden,
onderzoek naaralternatieve vuilemissiereducerende maatregelen

Het gemengd rioolstelsel van
Stolwijk
In1993-1994ishetoudeverzakterioolstelselvanStolwijk compleetvervangendoor
eennieuwgemengd rioolstelsel.Inhetrioolstelselishetaantal lozingspunten geminimaliseerdtotéénhoofdoverstortput enéénnooduitlaat.Dehoofdoverstortput loostopgoed
doorstroomd oppervlaktewater. Hetbodemverhangiszosteil mogelijkgekozen(centrale
liggingrioolgemaal,gemiddelde buishelling
6procent)enderioolfuncties zijnzoveel
mogelijkgescheiden.Debuisdiameters zijn
hierdoor relatiefklein.Erisgestreefd naareen
vertakterioolstructuur enhooggelegenoverstort-enhemelwaterafvoerriolen.Depompovercapaciteitwasingesteldop0,7 mm/h,
maardezeisindeloopvanhetonderzoek,ter
verhogingvandeoverstortfrequentie, zonder
consequentiesvoorhetvuiltransport verlaagd
tot ca. 0,25mm/h.Deoptraditionele wijze
berekendeonderdrempelberging bedraagt5,3
mm tenopzichtevanhetafvoerend verhard
oppervlakvan3,6ha.Hetpercentageopen
verharding isrelatiefhoogenbedraagt57
procent,hetpercentagevlakkedaken 12en
hellendedaken 31.Erisgeengesloten verharding.Inhetveldisgecontroleerd welkedelen
vanhetverhardoppervlakniet afstromen
richtingderiolering.Het gedifferentieerd
verhardoppervlakisvervolgensopbasisvan
deaanwezigedigitaleondergrond enna
verwerkingvanhetniet-aangeslotenverhard
oppervlakgeautomatiseerd bepaald.
Demeetopzet
Erisgekozenvooreenmeetopzet dievoor
zoweleenvolume-alsvuilbalansgeschiktis.
Bovendienzijn metingen verricht inhet
ontvangend watersysteem.Tenbehoevevan
devolumebalanszijn devolgende meetinstrumenten geïnstalleerd:
neerslagmeter nabijde hoofdoverstortput
tweeniveaumeters inde hoofdoverstortput
niveaumeter inde noodoverstortput
debietmeter indeuitgaande persleiding
vanhet hoofdgemaal
debietmeter inhet oppervlaktewater
Deoverlaatformule voordedrempelinde
hoofdoverstortput isviaeen praktijkproef
gecalibreerd.Tenbehoevevandevuilbalans
zijndevolgendemeetinstrumenten geïnstalleerd:
vastemonsternamekast (24flessen) bijde
hoofdoverstortput
mobielemonsternamekast (24flessen)bij
heteindgemaal
troebelheidsmeter inde hoofdoverstortput
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troebelheidsmeter indepomput vanhet
eindgemaal
CZV-meter indepompput vanheteindgemaal
dtiezuurstofmeters enéén temperatuurmeter inhet oppervlaktewater.

Aanvullend zijn handmatig de volgende
kwaliteitsgegevens periodiek verzameld:
- oppervlaktewaterkwaliteit envegetatieopnamen bijdehoofdoverstortput enbij een
referentiepunt bovenstrooms
- oppervlaktewaterkwaliteit naeen overstortgebeurtenis bijde hoofdoverstortput
en 100meter stroomafwaarts
waterbodemkwaliteit bijde hoofdoverstortput
-

put-videoinspecties
gemiddelde weersgesteldheid.

Het analysepakket van hetoverstort-en
oppervlaktewater bestond uit: CZV, BZV,
fosfaat, stikstof zink, lood, bezinkselvolume
en drogestof

Zeer hoge neerslagverliezen
Het onderzoek begon inseptember 151515en
eindigde inseptember 151518. Gedurendede
eersteanderhalfjaar warendetemeten
gebeurtenissen enigszins teleurstellend. Een
minimum hoeveelheid neerslagengrotere
neerslagverliezen dan verwacht leidden toteen
overstortfrequentie vanslechts eenmaalper
jaar. Gelukkig heeft hetzeer natte laatste meetjaar eneen kleine,teverantwootden, aanpassingaan de pompcapaciteit het uiteindelijke
gemiddelde flink opgetrokken totcircazeven
maal perjaar. Door middel van simulatieberekeningen enhetopstellen van een volumebalansisgebleken dat degrootte vande
instroomparameters aanzienlijk kan verschillen met dedefaultparameters vanhetin
Nederland voorgeschreven inloopmodeR
Volgens hetstandaard-inloopmodel bedraagt
de maximum infiltratiecapaciteit vande open
verharding 2mm/h endebergingop vlakke
daken 2 mm, wat bij eengemiddelde situatie
tot 20à25procent neerslagverlies leidt.Op
basis van simulatieberekeningen endeopgestelde volumebalans blijkt inStolwijk gemiddeld 50procent van de neerslag niet totafstroming tekomen.Dergelijke neerslagverliezen
zijn ookgemeten opandere locaties61.Bovendien isgeblekendatdeberging indeputten,
kolken enaansluitleidingen, vanwegede
vlakke maaiveldligging enrelatiefhogeoverstortdrempel, resulteert ineen extra hoeveelheid onderdrempelberging van circa2mm.
Het isechter niet mogelijk gebleken omvaste
parameters tevinden voor hetinloopmodelom
in allesituaties degemeten situatie te kunnen
berekenen.Afbeelding 1 toont een voorbeeld
waarbij voor hetgecalibreerde inloopmodelis
20 H 2 0 * 8-io 9S

uitgegaan van 35mm
berging op vlakke
dakeneneen
constante infiltratiecapaciteit van 5mm/h.
In afbeelding 2is
het verschil weergegeven tussen het,op
basisvandefaultparameters, theoretisch berekende overstortvolume (totaal
230mm] enhetgemeten overstortvolume
(totaal 33mm]. Het
geringe verschil voor
overstorting 13en 14
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—2—gemetenwaterstand
300 —3—neerslag
—4—hoogteoverstortmes
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Valoopvandewaterstand indegemetensituatieenvolgenssimulatiemeten
zotuiercalibratievanhetinloopmodel.

kan worden gerelateerd aandezeer langdurige
neerslagperiode (65m minvijfdagen) waarbij
vermoedelijk de infiltratiecapaciteit enoppervlakteberging zijn gedaald totdetheotetische
waarden.
Gezien degrote verschillen kanhetvia
adequate metingen locatiespecifiek afstemmen
van hetinstroommodel opde praktijksituatie
zeerzinvol zijn enwellicht leiden tot aanzienlijke besparingen opdebouw van onder andere
randvoorziemngen enzuiveringsinstallaties.

waterkwaliteit en/ofwaterbodem. In afbeelding 4isdemaximum gemeten zuurstofdaling inhetoppervlaktewater grafisch uitgezet.
Ter vergelijking ishetvolgens hetwaterkwaliteitsmodel DUFLOWberekende zuurstofverloop geïllustreerd. Erblijkt een redelijke overeenstemming tebestaan.Dedagelijkse-en
seizoensfluctuaties alsmede andere vuilbronnen (landbouwenbladval) spelen metbetrekking tothetverloop vandewaterkwaliteit een
dominante rol.
Deput-video inspectietesultaten vande
zeven inspectieronden geven geen significante
zand- enslibafzettingen tezien. De inspectieresultaten vantraditioneel ontworpen
gemengde rioolstelsels vantwee nabijgelegen
woonwijken (OvetweteringenBergvliet)van
ongeveer dezelfde leeftijd tonen ernstiger
schadebeelden inde categorie zand-enslibafzetting.

Lage vuilconcentraties

Bovenopdelageoverstortvolumen bedroegen degemeten vuilconcentraties slechts 40 à
50procent vandegemiddelde vuilconcentratie
vanhetoverstortwater indegemiddelde
Nederlandse situaties), zelfs voor demaximum opgetreden vuilconcentraties (30à40
procent). Uitzondering hierop vormen Kjeldahl-stikstof(N-Kj) enBZV(zieafbeelding 3).
Zoweldeopgetreden gemiddelde als maximale
Troebelheidsmeting veelbelovend
vuilconcentraties zijn ongeveer gelijk aande
Bemonsteting van overstortwater is duut
referentiesituatie. Een plausibele verklaring
en arbeidsintensief Hetisdaarom interessant
hiervoor isdatdeze stoffen meer in opgeloste
om tebezien inhoeverre nieuwe technieken
vorm voorkomen inhetrioolstelsel. Een
een alternatiefkunnen vormen. Een mogelijke
dergelijk effect treedt voor totaal-fosfaat (Pnieuwe techniek isdeinzet vaneencontinue
tot)inmindere mate
op.Ditiswellicht
verklaarbaar door een
Verschiltussenhettheoretischberekendoverstortvolume(dejault-mloopparaAfi.
afname vanhet
meters)enhetgemetenoverstortvolume.
gebruik van fosfaathoudende middelen
D berekend
ten opzichte vande
• gemeten
periode waarinde
meetwaarden voorde
E20
referentiesituatie zijn
Ë
*
1 15
verzameld.
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tischberekendeberging.
Heteffect vaneenoverstortingvaneen
goedfunctionerend rioolsysteem vanrelatiefkleineomvangopeenrelatiefgrooten
goeddoorstroomd oppervlaktewatersysteem isgering.
Deinzetvaneentroebelheidsmeter als
indicator voordevuilconcentratievan
overstortwater iseenveelbelovendeen
toepasbare rechniek.
Dehuidigegeneratiemeetapparatuuris
voldoenderobuustennauwkeurigvoorde
calibratievansysteemparameters.

N-Kj P-tot Bezinksel- drogestof- Zn Pb
volume
gehalte
(mg/l) (mg/l) (mgN/l)(mgP/l) (ml/l)
(mg/l)
(ug/1) (ug/I)
gemiddeld
maximaal
Tabel 1.

Ajb. 3

CZV

35

160

11

2,0

2

105

240

60

105

600

22

5,8

11

660

820

110

Gemeten vuilconcentratics van het overstorrwatet.

Verschil tussen desertierengemiddelde vuilconcenrraries en de referentiesitu-

trocbclheidsmeterofeencontinueCZV-meter
alsindicator voordevuilconcentratievan
afval-en/ofoverstortwater.Medetenbehoeve
vanhetopstellenvaneenvuilbalanszijn in
Stolwijk terplaatsevande uitstroompunten
(overstortengemaal)twee troebelheidsmeters
geïnstalleerd enisgedurende proefperioden
eencontinueCZV-meterbijgeplaatst. Opdeze
wijzekonerduseenverbandwordengelegd
tussendegemeten troebelheid enCZVende
analyseresultaten vanhetverpompteafval-en
overstortwater.Uithetonderzoekisvoor
droogweerafvoersituaties geenvoldoenderelatiegevonden.Welisgeblekendatvoorregenweersituaties hetgebruikvaneentroebelheidsmeteralsindicator voorzwevendestoffenen/ofhetCZVeenveelbelovendeentoepas-

A/b. 4

baretechniek is(R2=
0,85). Derelatietussen
degemetentroebelheidendeinhetlaboratoriumgeanalyseerdeCZV-waarden
vandetijdens regenweergetrokken
monstersvanhet
overstort-en
verpompte afvalwater
isweergegeven in
afbeelding 5. DecontinueCZV-meter heeft
inditgevalgeenextra
bijdragegeleverdaan
denauwkeurigheid
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Relatie tussenferneren troebelheid en.geanalyseerde CZV-waarden voor
recjemvcersituaties (200 monsters].
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