S0cM^gR10«D '

>

fff Nederlandse Vereniging voor
«* Waterbeheer NVA

NVA

systeem wordt hierbij benaderd als onderdeel

Namens progTammagroep2vande NVA deelt

vande leefomgeving, waarbij streefbeelden

RobvanderVelde mee dat het concept-

worden geformuleerd eneen ontwikkelings-

programma voor 1999is vastgesteld. Aandacht

richting wordt aangegeven. Inhet plan is

zalgeschonken worden aan:
Deinvulling van het waterkwaliteits-

Nijmegen in vijfdeelgebieden opgedeeld. Per
deelgebied zijn in werkgroepen de mogelijk-

spoor;

hedengeïnventariseerd en worden vervolgens

Verslag vf bijeenkomst ConuagrocpStede-

Samenwerkingsvormen bij rioolbeheer

technische maatregelen uitgewerkt. Bewoners

lijke Hydrologie(Arnhem, 29oktober 1998)

onder het thema 'Het riool inde uit-

worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

verkoop'

Degeplande cursus 'Grondwater in stad en

Visieop vuiluitworp'. Op 17maart wordt

dorp'vandeStichting Wateropleidingen is

Mcddcliiyni

een bijeenkomst gehouden, waarin de

vanwegegebrek aan belangstelling niet door-

RIONED

nieuwste inzichten rond het thema

gegaan.

Hendrik de Beaufort deelt rumens de

vuiluitworp aanorde komen. Tevens

Stichting RIONEDhet volgende mee:

wordt ingegaan opdedefinitie van de

EvaluatieCSH

basisinspanning.

De komende maanden zal het functioneren

De RJONED-dag 1999zal gehouden
worden opdonderdag 25februari inde
-

vandeCSHendebeide werkgroepen

Jaarbeurs te Utrecht.

Internationaal

geëvalueerd worden. Dit zalgebeuren opde

Door het CROWisgestart metde her-

Van 30augustus t/m 3 september zal in

volgende wijze:

ziening vande RAWhoofdstuk 25over

Sydney (Australië)de8c International

eenenquête richting alle leden;

riolering;

Conference on UrbanStormwater Drainage

een interview met vertegenwoordigers van

Het Waterbedrijf Friesland isals riool-

worden gehouden. Meer informatie bij

belangrijke instanties op het gebied van

beheerder begunstiger geworden van

dr.|ames Ball vande UNSWWaterResearch

stedelijk waterbeheer, zoalsVROM, Unie

RJONED.

Laboratory. Fax:(0061)299494188,
e-mail: J.Ball@UNSW.edu.au

het stedelijk waterbeheer isdevraagofde

Destand vanzaken met betrekking tot de
diverseonderzoeksprojecten van RJONEDis
als volgt:

Verslag 26t bijenkomstd.d. 19apnl 1998

huidige indeling in werkgroepen nog wel

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

aansluit bijde praktijk. Verder speelt de vraag
ofdeCSHvanuit het haar huidige rol van

Het mectprojectStolwijk, gemeente Vlist
-

informeel uitwisselingsplatform op het gebied

is afgerond.

WerkgroepRiolering

Het mectproject aande infiltratievoorzie-

Hetafgelopen halfjaar isdewerkgroep Riolering

vanstedelijk waterbeheer uit kanof moet

ningen inZwolle is afgerond.

nietbijelkaargeweest.Weliseenexcursiegeor-

groeien toteen professioneel informatie-

Vanhet onderzoek naar afstromings-

ganiseerd naardewadi'sinEnschede.Hieraan

knooppunt. Tot slot iseenevaluatie op zijn

percentagesvan verschillende typen

hebben 35deelnemers meegedaan.

plaats omdat deCSHnu ongeveer vijfjaar in
de huidige opzet functioneert.

(on-)verhard oppervlak is het literatuuronderzoek gereed.

WerkgroepSledelul Grondwater

Binnenkort zal begonnen worden met het

Tijdens de bijeenkomst vande werkgroep

ResultatenmeetopstellingStolwijk

monitoren vande wadi's te Enschede.

Grondwater op8juni 1998zijn twee gemeen-

door ir.M.Moens.Arcadis Heidemij Advies bv.

Erwordt een vergelijkend onderzoek

telijke watcrplannen bediscussieerd.
Aanleiding

uitgevoerd tussen de Duitse en Neder-

-

vanWaterschappen etc.
Doorde steeds meer integrale benadering van

landse rekenmethodiek voorde dimensio-

WaterplanHilversum

Inde periode 1982-1989isdoorde Nationale

nering van rioolstelsels.

Het Waterplan van Hilversum is toegelicht

Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit

Voordemering vande werking van een

dootde heerBoegem vandegemeente. Belang-

(NWRW1eenomvangrijk onderzoek uit-

VTS-nool m Delft isGWW-subsidie

rijke doelstellingen van het plan zijn het

gevoerd naar het functioneren van rioolstelsels

tegengaan vande verdrogingsschadedoor de

endeeffecten van rioolstelsels op oppervlakte-

verstedelijking en het ontwikkelen van een

water. Het NWRW-onderzoeksprogramma

Ton Beenen vult de mededelingen van

visieover hoede belangen vanhet watersys-

heeft onder anderegeleid tot diverse aanbeve-

RIONEDaan.

teem het bestegediend kunnen worden. Het

lingen voordeaanleg en inrichting van riool-

verkregen.

plan isopgezet viadeSTOWA-plansystema-

stelsels. Hoewel deze aanbevelingen door

grote belangstelling nogmaalsde cursus

tiek. Het Waterplan vormde hierbijeen kader

diverse waterkwaliteitsbeheerders zijn

'Afkoppelen voor ugesneden koek?'

voor het Gemeentelijk Riolenngsplan GRP.

vertaald in beleid, waren de aanbevelingen

gehouden worden.

veel maatregelen uit hetWaterplan zijn ook

nog nooit inde praktijk getoetst,

Op 11februari en 11maart zal vanwege de

-

Op4en 5februari verzorgt de Hogeschool
Larenstein decursus "Waterin stedelijk
gebied'.

-

De Leidraad Riolering opCD-Rom komt
deze maand UIL

-

Eriseen begin gemaakt met het actualiseren vande LeidraadmoduleC2100:

toegespitst upde notering. Nu al kangeconcludeerd worden dat het Waterplan heeft gere-

Doot uitgebreide meringen inde penode

sulteerd in eengrote sprong in het denken

september 1995t/m augustus 1998aan het

over waterbeheer. Belangnjk aandachtspunt is

rioolstelsel vanStolwijk (gemeente Vlist).zi|n

de realisatie van maatregelen op particulier

de NWRW-aanbevelingengetoetst en geëvalu-

terrein,aangezien hier veel vande geconsta-

eerd.Hetoude, verzakte rioolstelsel van bema-

teerde knelpunten liggen.

lingsgebied Dorp-Oost is namelijk inde

il .»rrpijn Nnmrqcn

ontwerp van het nieuwe rioolstelsel isdaad-

penode 1993-1994volledig vervangen. Bij het

'Riolenngsberekeningen. hydraulisch
functioneren'
Voormen informatie:fo)18)6j 1111

Het waterplan van Nijmegen werd toegelicht

wetkeli|k rekening gehouden met de NWRW-

doorCovert GeldofvanTauw. Het water

aanbevehngen voordeopzet en innchnng van
H,O

• 11»«.

rioolstelsels.Enkelebelangrijke gerealiseerde
aanbevelingen zijn:
eenbodcmverhangvan 1:150 terverbetering vandedoorstroming tijdens droog
weer;
een beperkt aantal lozingspunten op
oppervlaktewater;
- eenscheiding vanderioolfuncties inzameling,bergingentransport,watresulteerdein relatiefkleinebuisdiameters;
- eenbeperktevermazingvanhetrioolstelsel.
Doelstellingen
Naast het toetsenenevalueren vandeNWRWaanbevelingen, had het meetproject Stolwijk
nogdiverseanderedoelstellingen.Zoishet
effect vandevuilemissievanoverstortenopde
kwaliteit vanontvangend oppervlaktewater
onderzocht.Verderzijn meetreeksenopgebouwddiegebruikt kunnen worden voorde
validatievanmodellenofvoornadereanalyses.
Organisatie
Deinitiatiefnemers voorhet meetproject
warendeStichting RIONED,deStichting
ToegepastOnderzoekWaterbeheer(STOWA)
endeWerkgroepRiolering West-Nederland
(WRW). Voorbereidingen begeleiding vanhet
project heeft plaatsgevonden doorArcadis
HeidemijAdvies.
Meetopstelling
Gegevenszijn verzameld voorhet opzetten
vanzoweleenvolumebalans alseenvuilbalans.Voordevolumebalans iseenneerslagmetergeplaatstenishetoverstortendedebiet
vanbeideoverstorten enhetdebiet indepersleidingvanhetgemaalgemeten.Tevensiseen
debietmeter geplaatst inhet oppervlaktewater
nabijdebelangrijkste overstort.
Voordevuilbalanszijn monsternamekasten
en troebelheidsmetersgeplaatst bijdebelangrijksteoverstort en hetgemaal.Tevensiseen
CZV-metergeplaatst indepompput vanhet
eindgemaal.Inhetoppervlaktewater zijn dne
zuurstofmeters eneen temperatuurmeter
geplaatst.Verderzijn periodiekgegevens
verzameld overdeoppervlaktewater- en
waterbodemkwaliteit endetoestandvan het
riool.
Resultaten
Indeperiodeseptember 1995 t/m augustus
1998zijn in totaal 21 overstortingen opgetreden,waarvaner20zijn bemonsterd. Hetaantal
overstortingen iskunstmatig verhoogddoor
gedurendedelaatstetweemeerjaren de
pompovercapaciteit terugtebrengenvan
0,7naar0,2 mm/h. Inheteerste meetjaar zijn
doordegeringe hoeveelheid neerslagenhet
grotepercentage neerslagvcrlies nauwelijks
overstortingen opgetreden.Doordegekozen
,A

schakelingheeft dereductievandepompcapaciteitgeeneffect gehadopdedroogweerafvoer.
DegemiddeldeCZV-conccntraticvanhetovcrstortwater bedroegcirca40-50procent vande
in hetNWRW-onderzockgemeten vuilconcentratievanhet rioolstelselvan Loenen. Ook
voorN-kjeldahl enBZVzijn gemiddeld lagere
vuilconcentratiesgemeten(10-20procent).Wel
zijn relatiefhogezinkconcentraties gemeten.
Uitput-videoinspectiesgedurendedemectperiodebleekdat inhetstelselgeen significantezand-enslibafzcttingen optreden.Opbasis
hiervan kangeconcludeerd wordendatde
inrichting vaneen rioolstelsel volgensde
NWRW-aanbevelingendevuilemissiesterk
kan reduceren.
Degemiddelde inloopinhet rioolstelsel bleek
aanzienlijk lagerdan wat volgenshetNWRW
4.3inloopmodelendeparametersuitde
LcidraadmoduleC2100wordt berekend.De
afvlociingscocfficient vanhetgebied varieert
tussen de0,3 en0,6,mededoor hetveelvuldig
toepassen vanopen verharding(57procent van
het totaleverhardeoppervlak).
Inhetoppervlaktewater isnagenoeggeen
verband aangetoond tussendevuilemissievan
deoverstortingen endekwaliteitvanhet
oppervlaktewater. Debelangrijkste oorzaken
hiervoor zijn derelatieflage vuilconcentraties
endegoededoorstroming vanhetoppervlaktewater.50mstroomafwaarts isbijoverstortingen nauwelijks nogeendaling vanhet
zuurstofgehalte waar tenemen.
Hetgebruik vaneen trocbelheidsmetcrals
indicator voorzwevendestoffen enCZV
tijdens regenweersituaties iseenveelbelovendetechniek.Vergelijking vandeCZV-ende
rroebclheidsmetingengeeft eencorrelaticcocfficiënt vancirca0,85.VoordroogwecTsituaties
isgeenduidelijke relatietussen CZVentroebelheid waargenomen.
Vervolg
Demeetgegevenszijngeordendenzullendigitaalbeschikbaar komen.Tevenszaleen
rapport verschijnen meteenanalysevande
tesultaten.Eendeelvande meetinstrumenten
zalgebruikt worden voormetingen aan het
vuilinsluitend riool(VIS-riool)teDelft.De
resterendemeetinstrumenten {z troebelheidsmeters,2debietsmeters.3 zuurstofmeters en
eentemperatuurmeter) zijn nog beschikbaar
voornieuwonderzoek.
Voormeer informatie overderesultaten van
demeetopstellingStolwijk kunt ucontact
opnemen met MichelMoens(073)68092 30.
Voorinformatie overdenogbeschikbare meetinstrumenten kunt ucontact opnemen metde
Stichting RIONED(0318)63 n u

Het WaterpoelvanTwente
doorir.A. Nassendr.S. Meijennk, Provincie
Overijssel
Aanleiding
Indeperiode 1993">997heeft vanuit vijfministerieshetonderzoekprogramma Duurzame
TechnologischeOntwikkeling(DTO)plaatsgevonden.Hetonderzoeksprogramma DTO
kendevijfdeelprogramma's,waarvan hetdeelprogramma Watereréénwas.Ditdeelprogrammagebruikte alsillustratieprocesvoor
eenDuurzameStedelijke Waterkringloop
onderanderederegioAlmelo.
Het illustratieproces maakteduidelijk datvoor
hetrealiseren vaneenduurzame waterketen
eneengezondengoed functionerend watersysteem,samenwerkingenafstemming tussen
dediversebeheerdersnoodzakelijk is.Omdeze
samenwerking inderegioAlmelo-Wierden
daadwerkelijk gestaltetegeven,isnahet
beëindigenvanhet DTO-ondcrzoekop27
oktober 1997het 'Waterpact vanTwente'opgericht.Dedeelnemende partijen in hetWaterpactvanTwentezijn deprovincieOverijssel,
degemeenteAlmelo,degemeenteWietden,de
waterleidingmaatschappij Overijssel(WMO)
enhetwaterschapReggeenDinkel.Inhoudelijkeondersteuning vindt plaatsdoor hetRIZA
endeUnivetsiteitTwente.
Doelstellingen
HetWaterpact vanTwenteheeft alsbelangrijkste doelstellingen:
- het inpraktijk brengen vandeDTOtheorie:Deontwikkeling vaneenduurzamewaterketen eneengezond watersysteemvoorderegioAlmelo-Wierden;
hetoptermijn verbreden van het samenwerkingsverband doortoetredingvan
anderepartijen indeprovincieOverijssel;
- hetvervullen vaneenvoorbeeldfunctie in
hetstreven naarduurzaam waterketenbeheer.

Deactiviteiten vanhet waterpact worden
gecoördineerd dooreenprojectteam vanvijf
personen afkomstig uitdedeelnemende
partijen. Daarnaast ishet RIZAinde projectgroepvertegenwoordigd.
Vanuitdebesturen vandedeelnemende
partijen iseenstuurgroep samengesteld die
tweemaalpetjaar bijelkaar komt Voor
specifieke projecten wordt per project een
apartebegeleidingscommissie samengesteld.

Deafgelopen maanden zijn een aantal
projecten afgerond
Hetopstellen vaneen lange termijnvisie;
Eenstudienaar nieuweplanvormcnals

eenwaterkctcnplan(WKP)ofeen watersysteemverkenning(WSV);
Hetopstellenvaneen communicatieplan
voorhet informeren van betrokken organisatiesenbewoners.
Noglopendeofoptestarten projecten zijn:
Eenoptimalisatiestudie naarde mogelijke
winst vansamenwerking.Destudiewordt
uitgevoerd door R1ZA enKIWA.
Eenonderzoek naardemogelijkheden van
afkoppelen vanverhard oppervlak in
bestaandstedelijk gebied.
- Eengezamenlijke watersysteem-en
waterketenplanningendiverseuitvoeringsprojecten, zoalshet hergebruiken
van regenwater ab huishoudwatcr inde
VINEX-locaticNijrecsen het afkoppelen
van dakoppervlak.
Huidigeervanng
Het belangrijkste resultaat vanheteerstejaar
Waterpact vanTwenteisdestroomlijning van
hetoverleg tussendediversepartijen. Deplanningvanwerkzaamheden verloopt snelleren
overlegvindt plaatsopalleniveausbinnende
deelnemendeorganisaties.
Voormeer informatie overhetWaterpact kunt
ucontactopnemen metSander Meijerink
(projectleider Waterpact),
telefoon (038) 42515 39ofArjan Nass,telefoon
(038) 425 2679. Beidenzijn werkzaam bijde
provincieOverijssel.
Roruii
EilardJacobsvanDWRisopzoeknaarervaringen in Nederland met het bouwen volgenshet
poldcrprincipc(035) 647 7720.

Volgende bijeenkomst

gecertificeerde coating-fabrikantcn en het
aantalgecertificeerde applicateursvolgensde
eisenvanbeoordelingsrichtlijn BRL-K759/01
Coatingsystcmen ten behoevevandrinkwatertoepassingen. Degroei issamengevat in
onderstaandetabel.
Opvallend isdat zowelallegangbareapplicatietcchniekenalstoepassingsgebieden worden
afgedekt doordeproductendienu gecertificeerdzijn. Dit betreft voorpocdercoatingsde
producten diezoweldoordeelektrostatische
opspuitmethode abdoordewervebinterbadmethodcaangebracht kunnen worden.Bijde
epoxycoatingsgaat hetomdeproducten die
zoweldoordeheteopspuitmethode(twin
feed)abdekoudeopspuitmethode (single
feed)aangebracht kunnen worden.
Voorallegecertificeerde coatingsgeldtdat
dezegetoetstzijn opdetoxicologischeaspecten(Kiwa-ATA).
Aanbrengenvandnnkwatercoatings
Hetcertificeren volgensdeeisen vanbeoordelingsrichtlijn BRL-K746/01konpasopgestart
worden nadatdeaantebrengen coatings
warengecertificeerd. Het b opvallenddat
verschillendeapplicateurs inmiddeb gecertificeerdzijn voordeze beoordelingsrichtlijn.
Kiwaverwachtendaarom eensterke toename
in hetcertificeren vanapplicateursdievolgens
dezebeoordelingsrichtlijn voorhet appliceren
vancoatingsystcmen ten behoevevan drinkwatertoepassingen (gaan)werken.

Tabel1.

VoormeerinformatieoverdeContactgroep
StedelijkeHydrologiekuntucontactopnemenmet
desecretaris.ErwinRebergen Postadres:Touw.
Postbus3015.3502GAUtrecht.
Telefoon.{030i282 48 12.Telefax ojo)2824905.
Email:ewn9tauw.nl.

Akzo Nobel Powder Coatings
Reutlingen. Duitsland

DedooronsgebruiktecoatingwasATA-gecertificeerdmaarismetvolgensBRL-K759gecem/iceerd.
Hoezitdit?
Methet verschijnen vandeBRL-K759b in feite
hetATA-cerrificaatgeïntegreerd inhet
productcerrificaat.AlleATA-certificaathouders
hebben infebruari 1996 eenbriefgekregen
waarin zijhiervanopdehoogtewerden
gesteldenwerdenverzochtomaandenieuwe
eisen tevoldoen.Inoverlegmetdeindustrie b
eenruimeovergangsperiodegehanteerd van
bijna 2,5jaaren b 1juli 1998 ab overgangsdatumgekozen.Nadezeovergangsdatum zijn de
laatsteATA-certificaten voordezecoatings
ingetrokken. Ditwünietzeggendatdeze

Coating typ*

Geschikt
tot

ResKoat RT «X» R4(500301)

EUAtochem
Serauigny, Franknjk

ES Wit 1464 EC

Hf Atochem
Serquignv, Frankrijk

RilsanTGrus5161 MAC
RdsanT Blauw 7174MAC
RUsanTGrip7136MAC
RilsanT Wit 1488CM

foton PowderCoatings A/S
Larvik, Norwegen

Corro-CoatEP9188A50941R
(A101116)

Takela

Aanbrengen door

35 <

electrostatisch opspuiten

35<C

electrostatisch opspuiten

35 <

wervelsinterbed
methode

35 °C

electrostatisch opspuiten

Cemjwirenepoxjcoanngs statusperi i1999
Fabrikaal

Ak*o N o M Coalings B V
Sossenheim. N L

Certificatieregeling voordnnkv.
coatiruis tf mcuüen ondrrqrond1
T'en maanden geleden stond indu tijdschrift
Wnartikelovctdetenifkatictegeling »oor
«wrings H.Onr. 5.pagina 39ISindsdien iser
Cr
n sterkegroeigeweestonder het aantal

Lopendeprojecten en veelgesteldevragen
Indeafgelopen maanden zijn Kiwavaak
vragengesteld dieverband hielden metde
overgangssituatieenmetdereedslopende
projecten. Devbieopdetweemeestgestelde
vragen:

Cemjkatenpoedercoannas statusper 1 1/1999.
Fabrikant

Devolgende bijeenkomst vandeCSH zal
wordengehouden op 22april bijhet waterschapVallei&Eemin Leusden.

Keuringvansmal
Tegendeverwachtingen inhebbendewerkzaamheden voorhetopstellenvaneenbeoordelingsrichtlijn voorhet keuren vanstaal
enigevertragingopgelopen.Inmiddels b
hiermeeeenbegingemaakten b decommissie
diehieraan invullinggaatgeven inhetleven
geroepen.Volgensdenieuweplanningzal
dezebeoordelingsrichtlijn medioditjaar
beschikbaar zijn voorcertificatie.

Coatiaetype

Sikkens Redo» EP 3370

Gearkikt
tot

Aangebracht door

35 <

heet opspuiten hoge druk

Foaroclid
Staftordshire. U K.

Nitolitw VVP

35 <

m-Mtu applicatie bi| bestaande
leidingen

Sigma Coaling» BV

SigmaltningSF 23
Stgmaguard CSF 85

35 <

heet opspuiten hoge druk
koud opspuiten single-leed

LF-T'
»-HS
LF TWB 66-938typeSV

35 < :

heetopapuilen hoge druk
«trekbaar (horizontale vlakken)

Uithoorn. NX
Vorrmk Beton-u Stahl* huU
GmhH
Gronau. Duitsland
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