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Voorhetrioolstelselvandegemeente
Leeuwarden iseenvuiluitworpreductieplan
opgesteld.Hetvuiluitworpreductieplan vormt
eenbelangrijk document bijhetgemeentehjk
riolcringsplan.Aandachtvoorde milieufunctie
vanderiolering isverplichtvanwege de
gemeentelijkezorgplichtvoorriolering,
zoalsvastgelegd m deWetMilieubeheer.
Vuil-uitworp uiteengemengd rioolstelsel treedt
opdooroverstortiugen bijzwarebuien en/of
langdurigeregen.Depompovercapaciteitvan
de rwziendeberging inhetrioolstelselzijn dan
onvoldoendegroot. Erstortverdund, maar
ongezuiverd rioolwaterover,datnegatieve
effecten heeft opdekwaliteitvanhetoppervlaktewaterendewaterbodem.
InH O nummer7fyy van 3 april 1957is al
ingegaanopdebeleidsmatige kantvanhet
vuiluttworpreductieplan. Ditartikel heeft als
onderwerp detechnischeuitwerking vande
gekozenstrategie tnetgedifferenticcrde doelstellingen inzakevuiluitworpreductie.
Eenselectievanmaatregelen waaruit hetnut
vanintegraal waterbeheer blijkt wordtindit
artikelgepresenteerd.

Nieuwegcin.

Gedifferentieerde doelstelling
vuiluitworpreductie
InLeeuwardenwordtovergestortop
sterk uiteenlopende typen water.De effecten
vanovetstortingen opdekwaliteit vanhet
oppervlaktewater zijn daarmeeooksterk
uiteenlopend. Bovendienzijn de waterpartijen
verschillend ingebruiksfunctie enbelevingswaarde.Verderishetaandeelvandeoverstort
opdetotalevervuiling indeene watctparnj
overheersend enindeanderebijna verwaarloosbaar klein.Ditallesleidtertoetewillen
differentieren indevuiluitworpreductie.
Oplocatieswaareenoverstortdemaatgevende
vervuilingsbron isenwaareengoedewaterkwaliteit wordtnagestreefd, ishetnoodzakelijk eenvergaandereductie terealiseren.
Bijbepaaldestoffen (zoalsfosfaat) ispasdan
eengunstigeffect zichtbaar.
Destrategie ter reductievandevuiluitworpisgebaseerdop:
dematewaarindekwaliteit vanhet
oppervlaktewater wordt beïnvloed;
dehuidigekwaliteit vandewaterbodem;
detoegekendeendefeitelijke gebruiksfunctie en
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Voorhet rioolstelselvanLeeuwardeniseenvuiluitworpreductieplan opgesteld.Voorde
verschillende typenoppervlaktewateren iseengedifferentieerde strategieopgesteld, waarbij
delokalesituatieoptimaal totzijn recht komt.
Ineeneerderartikel isingegaanopdebeleidsmatigekant.Nu wordteenaantal uit tevoeren
maatregelengepresenteerd.Telkensisgeprobeerd eenoptimalecombinatievan maatregelen
tekiezen.Zobleekhetafkoppelen vanverhardoppervlakdirect langsoppervlaktewater
interessant.
Centralebesturingvanderioolgemalen bleektenopzichtevaneenuitgekiendelokale
besturingnauwelijks effect tesorteren.Deaanlegvanrandvoorzieningen,ombouwvan
gescheidenstelselsendeaanlegvanpersleidingen levereneenforseemissiereductie.
Emissieverplaatsend, maarsterkprobleemoplossend ishetverplaatsen vanoverstorten naar
mindergevoeligewateren.Hettotaalpakketvoldoetaandebasisinspanningen lijkt eengoede
stapopwegnaarduurzaam stedelijk waterbeheer indebestaandestad.
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Strategievuilultworpreductie
Leeuwarden-stad

StrategievmlmtworprcducùeLeeuwarden-stad.

milieuhygiënische aspecten zoals contact
van mensen (kinderen) met het
oppervlaktewater.
In afbeelding 1 isde uitgewerkte strategie
vuiluitworpreductie voor Leeuwarden-stad
weergegeven. Bij het treffen van maatregelen
aan de riolering iszoveel als mogelijk de
insteek van verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit aangehouden. Per saldo wordt
voldaan aan de door Warerschap Friesland verlangde en landelijk geldende basisinspanning.

Integrale uitwerking Bilgaard
Bilgaard iseen woonwijk in Leeuwarden
met ruim 6.000inwoners. Riolcringstechnisch
valt de wijk onder tweegrote bemalingsgebieden (afb. 2).Destelsels zijn van het
gemengde type, hebben een normale berging
en een vrij lage pompovercapaciteit. In het
stelsel van Bilgaard bestaan problemen met
overstorten aan de periferie van het stelsel.
Erzijn 5 overstorten, allen gelegen aan riolen
met aanzienlijke diameter, maar met een
beperkte doorstroming en beperkt afschot.
Juist deze riolen blijken vervuilingsgevoelig
onder dwa-condities.Daardoor treedt
ophoping van noolshb op in de directe nabijheid van de overstorten. Dit levert een reëel
risico op een grote vuiluitworp tijdens overstortingen.

wachten circa 50%emissiereductie zal waarschijnlijk niet leiden tot degewenste waterkwaliteitsverbetering.
Door de wijk Bilgaard van een nieuwe
structuur te voorzien, kunnen de bestaande
riooltechnische problemen worden opgelost.
Door plaatsing van een nieuw rioolgemaal kan
bij reguliere noolvervanging op termijn een
beter afschot worden gerealiseerd.
Allereerst zal door de plaatsing van een nieuw
rioolgemaal een beter afschot in degehele wijk
worden gerealiseerd. Eén nieuwe overstort met
één grote randvoorziening en tweede fase
voorziening zullen leiden tot een minimale

A/b.2

emissie, terwijl de huidige bestaande overstorten kunnen worden gesloten. Voor de
nieuwe overstort aan dezuidzijde wordt direct
een tweede fase voorziening in de vorm van
een helofytenveld geplaatst, alsonderdeel van
een nieuw waterrijk stadspark. De zuiverende
werking van een helofytenveld is optimaal
bij een continue hydraulische en biologische
belasting. Bijgebruik als een tweede fase
randvoorziening isvooral sprake van stootlozmgen. Gezien derelatiefgrote oppervlakte
die beschikbaar komt, is toch een emissiereducerend effect verwacht door bezinking,
verdunning en adsorptie. Het functioneren
van dit systeem zal worden gevolgd met
een meetprogramma. Door de verbeterde
structuur wordt het stelsel minder vervuihngsgevoelig, wat gunstig is voor zowel
de noolbehecrder alsde waterkwaliteitsbeheerder.
Nu op de waterloop aan de noordzijde
niet meer wordt overgestort iseen aanzienlijke
verbetering van de waterkwaliteit haalbaar
door tegelijkertijd inrichtingsmaatregelen te
treffen. De wandelroute wordt hierdoor aantrekkelijker. Dit plan voorziet tegen redelijke
kosten in een goed beheersbaar rioolstelsel
met zeergeringe vuiluitworp. Hiermee is een
goede stap gezet in de richting van duurzaam
stedelijk waterbeheer.

Structuurverbetering door aanleg
persleidingen
Het rioolstelsel van Leeuwarden bestaat
uit een getrapt systeem van in elkaar injecterende bemalingsgebieden. Het laatste

Integraleuitwerking Bilgaard.

Leeuwarden, woonwijk Bijgaard

Huidige situatie: 5 perifere overstorten

afvoer via ^
Bleeklaan

ecologische herstefmaatregelen

Erwordt overgestort op een waterloop
waarlangs een wandelroute loopt. Een standaardoplossing kan bestaan uit de aanleg van
vijf bergbezinkbassins voor een reductie van
circa 50%.Daarmee wordt voldaan aan de eisen
van de waterkwaliteitsbeheerder. Optimaal is
dit echter niet, want er wordt een groot aantal
kleine bassins gebouwd, wat leidt tot relatief
hoge kosten voor aanleg en beheer. De te ver-
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bemalingsgcbicd, waarin de twzi is gevestigd,
ontvangt drie grote injecties aan de grenzen
van het gebied.Onder vrij verval stroomt
het afvalwater door hoofdriolen naar de
zuiveringsinstallatie. Enkele voor het gebied
essentiële overstorten zijn gesitueerd aan deze
hoofdriolen.
In de nabije roekomst zal de hydraulische
capaciteit van de rwzi op peil worden gebracht
en zullen ook de injecties toenemen.
Uit hydraulisch oogpunt iseen situatie met
een directe afvoer met persleidingen naar
deontvangstkelder van de rwzi verre te
prefereren boven de huidige situatie.
Toekomstige hydraulische aanpassingen
maken persleidingen alleen nog maar
wenselijker.
Afvoer via persleidingen levert bovendien
een grote reductie van de vuiluitworp. In de
huidige situatie leidt de 'first-flush' (de eerste
vuilprop met een hoge vuilconcentratie) van
de injecties tot aanzienlijke vuilconcentratie in
overstortend rioolwater. Dit wordt veroorzaakt
doordat er sprake isvan injectie vanuit grote
gebieden met diepe hoofdriolen in een stelsel
waarbij nabij de injectiepunten noodzakelijke
overstorten zijn gevestigd. Bij afvoer via
persleidingen komt de first-flush niet meer
tot overstorting, maar wordt rechrstrecks
afgevoerd naar de awzi.Bovendien kan de
berging in het bemalingsgcbied rwzi nu beter
worden benut.
Een alternatief voor de aanleg van persleidingen vormt de aanleg van randvoorzienmgen. Uirgebreide kostenberekeningen
zijn uitgevoerd om beide varianten te kunnen
vergelijken. De verwachte effecten van beide
opties op de vuiluitworpreductic vormen
hierbij de basis. Het aandeel overgestort
afvalwater isaangehouden als maat voor de
vuiluitworp van de first-flush. Dit is bepaald
door een ecnbaksmodcl te hanteren en uit te
gaan van volledige menging. Met Waterschap
Friesland isoverleg gevoerd aangaande de te
hanteren berekeningsmethodiek.

uirlatcn stromen uit in watergangen mer
een hoge prioriteit. In beide wijken zijn vele
foutieve aansluitingen geconstateerd: aansluitingen van huishoudelijk afvalwater op
het regenwaterriool en aansluiting van
aanzienlijke delen verhard oppervlak op het
dwa-stelsel. Beide zijn volstrekt ongewenst en
leiden tot aanzienlijke vuilvrachten naar het
oppervlaktewater [Van der Velde etal.,1996].
Deze vervuiling is in de praktijk waarneembaar alszeepbellen en zwarte vctklcuring van
het oppervlaktewater (met hoge prioriteit).

Deaanleg van persleidingen blijkt in deze
situatie financieel aantrekkelijker, en voor de
'concurrerende' randvoorzieningen minstens
zo'n groot positief effect op de vuiluitworp
te hebben. Daarbij valt deaanleg van persleidingen opeen gunstig moment aangezien
grootschalige ombouw/herbouw van de injecrerende gemalen noodzakelijk is. Overigens
viel de aanleg van persleidingen in andere
deelgebieden minder gunstig uit.

Ombouw tot een goed functionerend verbeterd gescheiden stelsel wetd in deze situatie
niet mogelijk geacht. Naast het technische
probleem van het oplossen van zeer diffuse
foutieve aansluitingen op particulier terrein,
staan nauwelijks juridische instrumenten ter
beschikking. Door beide gebieden op te nemen
in het gemengde stelsel van aangrenzende
bemalingsgebiedcn kan de situatie effectiever
en efficiënter worden verbeterd.
Deze opmerkelijke uirkomst geldt voor deze
specifieke situatie en vormt geen landelijk
beeld.

Aanpak gescheiden stelsels

Afkoppelen verhard oppervlak

Twee kleine bcmalingsgcbicden zijn voorzien van gescheiden stelsels.De regenwater-

Het afkoppelen van verhard oppervlak
sluit uitstekend aan op het gedachtegoed

van integraal stedelijk waterbeheer.
Door afkoppelen wordt deemissie vanuit het
rioolstelsel teruggedrongen en kan nuttig
gebruik worden gemaakt van het beschikbare
regenwater. Daarnaast kan de maatregel
bijdragen tot het verminderen van water op
straat en levert het een positieve bijdrage aan
het functioneren van de zuivering.
Door het effect van afkoppelen van verhard oppervlak uit te drukken in een reductie
van de omvang van randvoorzieningen, kan
aangegeven worden wanneer afkoppelen prijstechnisch interessant is.In Leeuwarden komen
degrotere flats, direct grenzend aan het oppervlaktewater, in aanmerking voor afkoppelen.
Grotere afstand van het oppervlaktewater
resulteerde snel in re hoge kosten. Daatboven
komt het altijd aanwezige probleem van
foutieve aansluitingen dat toeneemt naarmate
langere (ondergrondse) 'afkoppelleidingen'
moeten worden aangelegd. Het doel van
afkoppelen isuitdrukkelijk niet het aanleggen
van een gescheiden stelsel naast een gemengd
stelsel!

Centrale sturing rioolgemalen
De mogelijkheden van centrale sturing ter
reductie van de vuiluitworp is als afstudeeronderwerp aan deTUDelft onderzocht
H20
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[Goedbloed, 1996]. Verschillen in bergingsen afvoercapacitcitcn leveren naast verschillen
in hydraulische belasting mogelijkheden om
door afstemming van rioolgemalen een
beter gebruik van de beschikbare bergingte
realiseren. Onderzocht rsin hoeverrede
vuiluitworp kanworden gereduceerd door
centrale besturing van rioolgemalen.
Daarnaast isgekeken naar gebiedsafhankclijkc
reductie. Erisgeen rekening gehoudenmet
inhomogene neerslag ensturing op vuilconcentraties.
Door een betere afstemming vande
pompovcrcapaciteiten van derioolgemalen
isten opzichte van dehuidige situatie een
aanzienlijke winst tebehalen. Hiervoor kan
echter worden volstaan met aangepaste capaciteiten incombinatie met sturing op basis van
lokale peilen. Centrale sturing met een optimale stutmgsstrategie blijkt in de Leeuwarder
situatie slechts enkele procenten winstop
te leveren intermen van extra vuiluitworpreductie. De beperkte meerwaarde van centrale
sturing wordt veroorzaakt door de beperkte
verschillen mstelselcapaciteiten vande
bemalingsgebiedcn.Inde toekomstige situatie
zullen door degefaseerde aanleg van randvoorzieningen grotere verschillen instelselkenmerken ontstaan.
Gezien de beperkte meerwaarde,is
besloten geen centrale sturing voor de rioolgemalen te adviseren. Wel wordt bijde
aanpassing van gemalen een meet-en
signaleringssysteem aangelegd. Hiermeekan
adequaat worden gereageerd opvoorkomende
storingen enkaninformatie worden verzameld over hetfuncnoneren van het stelsel.

Verplaatsing lozingspunten
Alinhetvorige beleidsmatige artikel
is melding gemaakt van hetverplaatsen
van lozingspunten als maatregel in het
vuiluitworpreductieplan. Een opmerkelijke
maatregel aangezien door verplaatsing de vuiluitworp niet wordt gereduceerd. Toch isdeze
maatregel bewust enkele keren gekozen aan

•
• Tesluiten overstort of uitlaat
O
O
Bergbezinkbassin
•
• Tweede fase-randvoorziening
O
O Nieuw of aante passen hoofdgemaal
. . . - - . Nieuwe persleiding
Tevergroten ofnieuw aan teleggen riool

Aft).}

Rood =gepland (1996-2003)
Groen =geadviseerd maar nog niet gepland

Vuiluitworpreductieplan
Leeuwarden-stad

Vuiluitworpreducrieplon IccmvarAcn-stad.

de zuidzijde van Leeuwarden. Indehuidige
siruatie wordt hierbij overgestort op geïsoleerde stadsvijvers. Deze vijvers hebben een
hoge belevingswaarde. De huidige waterkwaliteit wordt alom als knelpunt ervaren.
Uit waterkwahtcitsmodcllcnng blijkt datna
volledige sanering van overstorten een fors
herstel van hetaquatischcecosysteem verwacht mag worden. Halfwerk, met 50%
reductie, volstaat hier niet!
Het bleek mogelijk een groot aantal overstorten op dctgclijke locaties geheel tesaneren
en tevervangen door enkele nieuwe overstorten die lozen op een groot scheepvaartkanaal.Opdeze nieuwe locaties blijvende
negatieve effecten een ordegroottc kleiner door
de kleinere gevoeligheid endehogere achtergrondbelasting invergelijking met dekleinere
stadsvijvets. De locaties zijn zodanig gekozen
dat op termijn desgewenst randvoorzieningen
kunnen worden aangelegd.

Slot

(afb. 3).Hierbij heeft de samenhang tussen
rioleringsmaatrcgelen enhet oppervlaktewatersysteem telkens voorop gestaan.
Op grond van de gehanteerde strategie, een
watetsysteembenadering, kanhet effect voor
de waterkwaliteit worden uitgedrukt methet
begrip 'gewogen vuiluitworp'. Hierop isinhet
vorige artikel alingegaan. Ditresulteert ineen
nog positievere uitkomst, waaraan overigens
geen beleidsmatige erkenning isgegeven door
hetzij degemeente, hetzij dewaterkwaliteitsbeheerder.
Het vuiluitworpreducticplan Leeuwarden
isdoor de belanghebbenden positief ontvangen. Waterschap Friesland is voortdurend
betrokken geweest bij hetopstellen vanhet
plan. Devoorbereidingen voor de eerste werkzaamheden zijn vrijwel afgerond. De auteurs,
en met hen decollegae van hetwaterschap,
hopen van harte dat de voorgestelde strategie
inderdaad een goede stap isopweg naar
een duurzaam stedelijk waterbeheer inde
bestaande stad! f

De Leeuwarder strategie heeft geleidtot
een veelheid aan geadviseerde maatregelen
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The municipality ofLeeuwarden, amedium sized town inthe northern part ofthe Netherlands has recently formulated anew policy towards reducing ofthe pollutant load causedby
(combined) sewer overflow. The proposed measures areproblem oriented. Promising measures
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