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Verrassende resultaten
meetprojectStolwijk
Tijdensde 12eRIONED-dagop25februari inUtrechtzijnondermeerderesultatenbekendgemaakt
vanhetmeetprojectStolwijk. Ditprojectisin15195opgezetdoordestichtingRIONED,STOWAen
deWerkgroepRioleringWest-Nederland.StolkwijkiseenwijkindegemeenteVlist[indebuurtvan
GoudaJ.Doelvanhetproject waseenbeoordelingenevaluatievandeaanbevelingenvande
NationaleWerkgroepRioleringenWaterkwaliteit(NWRW)diegaan overdeeffectenvaneenverbeterdrioolstelselontwerpopdevuilemissieenwaterkwaliteit.Debegeleidingvanditproject lagin
handenvanARCADISHeidemijAdvies.MichelMoensgeeft uitleg bijdeverrassenderesultaten.
Tussen 1982en 1989vond onderzoek
plaats doorhet NWRWnaar devuilemissie
vanuit overstorten. Dezebleeksterk afhankelijk tezijn van delocatieen dehoeveelheidslibdiebij droogweer en bij lichte
regenvalin het stelselblijft liggen.De
effecten ophet oppervlaktewater blijken in
belangrijke mateaftehangen vandemengverhouding tussen het overstort- en oppervlaktewater.
Het onderzoeksprogramma leidde
destijds tot devolgende aanbevelingen:
vergrotingvande(externe]bergingin het
rioolstelsel en/ofde pompovercapaciteit,
verplaatsen vanoverstorten naar ruimer
oppervlaktewater, scheiding van vuilwaterenhemelwaterstromen nabij de overstorten,
uitvulling vandodehoeken waarin slib
bezinkt,aanpassingvan het buisprofiel,
aanlegvaneenrandvoorziening voorde
afscheiding vanbezinkbare stoffen en afkoppelen vanschoon verhard oppervlak.
Deeerstegelegenheid om temeten aan
eenNWRW-stelseldeedzichvoorin
Stolwijk (gemeenteVlist).In 1993-1994is
namelijk het oude,verzakte rioolstelsel van
hetbemalingsgebiedDorp-oost compleet
vervangen.Bijhetontwetp vanhet nieuwe,
gemengde stelsel isrekeninggehouden met
deNWRW-aanbevelingen.Het aantal
lozingspunten isgeminimaliseerd ende
hoofdoverstortput loostopgoed doorstroomd water.Hetbodemverhang iszo
steilmogelijk gekozen (1:150,centrale
ligging rioolgemaal) ende rioolfuncties
(verzamelen, transport enberging) zijn
zoveelmogelijk gescheiden.Debuisdiameterszijn hierdoor relatiefklein.Deoptraditionele wijze berekende onderdrempelberging bedraagt 5,3mm ten opzichtevan het
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afvoerend verhard oppervlakvan 3,6ha.Het
percentage open verharding ishoogen
bedraagt 57procent. Hetpercentage vlakke
daken bedraagt 12procent en hellende
daken 31 procent. Erisgeengesloten verharding.Inhet veldisgecontroleerd welke
delen vanhet verhard oppervlak niet
afstromen naar deriolering.Het gedifferentieerd verhard oppervlak isvervolgensop

DewijkStolwijkmdegemeenteVlist.

basisvandeaanwezigedigitale ondergrond
en na verwerking vanhet niet-aangesloten
verhard oppervlak opdigitale wijze bepaald.
Omerachter tekomen inhoeverreeen
dergelijk stelsel indepraktijk goed functioneert, isdriejaar langterplekkegemeten in
bijna allein-enuitgaande stromen,zowel
kwantitatiefalskwalitatief(ook bemonsterd
overigens).Bovendien isgekeken naarde
kwaliteit vanhetoppervlaktewater ende
waterbodem. Regelmatigzijn video-inspectiesin putten uitgevoerd omzand-en
slibafzettingen vastte stellen.
Gedurende driejaar zijn van twaalf
meetinstrumenten pervijfminuten de
meetwaarden gelogdenzijn 20vande21
opgetreden overstortingen volledig bemonsterd.Detwaalfmeetinstrumenten waren:
neerslag(1 x), debiet (2x),niveau (3 x),troebelheid (2x),zuurstof(3 x),en temperatuur
(1x).Wekelijks ishet oppervlaktewater
geconttoleerd opzuurstofgehalte, kwaliteit
enaanwezigevegetatieenjaarlijks isde
waterbodem bij de hoofdoverstortput
geanalyseerd.

Kostenbesparingen door
metingen
Gedurende deeerste anderhalfjaar
waren deremetengebeurtenissen enigszins
teleurstellend. Eenminimum aan neerslag
engrorere neerslagverliezen dan verwacht
leidden tot deeerdergenoemde overstortfrequenrie vanslechtséénmaal perjaar. Het
zeernatte laatstemeerjaar eneen kleine
aanpassingaandepompcapaciteit hebben
hetgemiddelde echter flink opgetrokken,
totcircazevenmaal perjaar.Door simulatieberekeningen en het opstellen vaneenvolumebalans isgebleken dat deinsttoomparametersaanzienlijk kunnen verschillen mer
dedefault-patameters van herNWRWinloopmodel.
InStolwijk isgemiddeld 50procenr van
deneerslagniet deriolering ingestroomd.
Bovendien bleek,vanwegedevlakkemaaiveldliggingen relariefhoge overstortdrempel,eenhoeveelheid onderdrempelberging vancirca2 mm indeputten, kolkenen
aansluitleidingen eenextrabijdrage te
leveren aandebergingvan her afvalwarer.
Deafstemming vanhet instroommodel
opdepraktijksituatie viaadequate
metingen kandus zeerzinvolzijn. Wellicht
kanditzelfs leiden totaanzienlijke besparingen opdebouwvanonder andere randvoorzieningen en zuiveringsinsrallaties.

Lage vuilconcentraties
Bovenopdelage ovetstortvolumen
bedroegen degemeten vuilconcentraties
slechts40-50procent vandegemiddelde
vuilconcentratie van het overstortwater in
dereferentiesituatie. Ditgoldzelfs -in iers
mindere mate-voordemaximum opgetreden vuilconcentraties. Decombinatie van
beidefactoten endelozingopgoed doorsttoomd oppervlaktewater hebben nauwelijks geleid toteenverslechtering vande
waterkwalireit en/ofwaterbodem. Dedagelijkse en seizoensfluctuaties enookandere
vuilbronnen (landbouw enbladval)spelen
eendominanre rol.Deputvideo-inspectieresukaten vandezeven inspectieronden gaven
geensignificante zand- enslibafzettingen te
zien.Deinspectieresultaten van traditioneel
ontworpen gemengde rioolstelsels van twee
nabijgelegen woonwijken (Overwetetingen
Bergvlier)vanongeveer dezelfde leeftijd
tonen ernstiger schadebeelden indecategoriezand- enslibafzetting (ziefoto's].

Troebelheidsmeting veelbelovend
Bemonstering vanoverstortwater is
duur enarbeidsintensief Nieuwe technieken kunnen daarom mogelijk een alternatiefvormen.Eenmogelijk nieuweTechniek isdeinzet vaneencontinue troebel-

Linkseenrioolvolgenshet'NWRW-stelsel',rechtsdedoorsneevaneenriooluiteentraditioneelrioolstelselmetveel
zand-enslibafzettingen.

deNWRW-aanbevelingenin her onrwerp
vanrioolstelsels endezorgvooreen
storingsvrije werkingvanhet tioolgemaal
brongerichte (alternatieve) maarregelen zijn.
Dekansopzand-enslibafzettingen ende
hieraangerelateerdegroottevandevuilemissievermindert hierdoor stetk.
Ookisgebleken dathet effect vaneen
overstortingvaneengoed functionerend
relatiefklein tioolsysteem opeen relarief
groot,goeddoorsrroomd oppervlaktewater
geringis.Herisduszekerdemoeite waard
teoverwegen om naasr korretermijnmaatregelen(lapmiddelen) structuurverbetering
opdelange termijn toetepassen, eventueel
incombinatie met afkoppeling van verhard
oppervlak. Gedurende delevenscyclus van
derioleringontstaat dan een rioolstelsel
waarbij wellichtrandvoorzieningen overbodigworden. *

heidsmeter ofeencontinue CZV-meterals
indicator voordevuilconcentratie van afvalen/ofoverstortwatet. Medevoot het
opstellen vaneenvuilbalanszijn in Stolwijk
bijdeuitstroompunren (overstort en
gemaal) tweetroebelheidsmeters geïnstalleerd.Ookisergedurende proefperioden een
continue CZV-meter bijgeplaatst. Zokon et
duseen verband worden gelegd tussende
gemeten troebelheid enCZVendeanalyseresultaten van het verpompte afval- enoverstortwater. Uit het onderzoek isvoordroogweerafvoersituaties geenvoldoende relatie
gevonden.Welisgebleken dat voor regenweersituaties een tioebelheidsmeterals
indicaror voorzwevendestoffen en/ofhet
CZVeenveelbelovend en toepasbaar instrument is(R2=0,85)! Decontinue CZV-meter
heefr inditgevalgeenextra bijdrage geleverdaandenauwkeurigheid vandemeting.

Van harte aanbevolen
Het ismoeilijk demeettesultaten in
Stolwijk naar overigebemalingsgebieden
over tedragen.Elkrioolstelsel heeft immets
zijn eigenstelselspecifieke eigenschappen.
Toch kan menstellen dat het doorvoeren van

AlleNederlandsegemeenten ontvangen
binnenkort viadeStichtingRJONEDde
rapportagemeteenbijbehorende cdmet
daaropallemeetgegevens.

Deverschillentussenhetberekendeenhetwerkehjkgemetenoverstortvolumezijn^root.
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