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Eeninfiltratie-transport (IT)-rioolwordtin
Nederlandregelmatigtoegepast.Metname
bijnieuwbouwprojecten inhogergelegen
gebiedenvervangthetIT-rioolhettraditioneleregenwaterriool.
HetIT-riooliseenrioolbuisdieopzettelijk
'lek'is.Derioolbuisisbekleedmeteengeotextielomintredingvansediment uitde
bodemtevoorkomen.Doordezeconstructieheeft hetIT-rioolveleeigenschappen
zoalsinfiltreren, transporteren,bufferen en
draineren.Insituatiesvanzowel infiltreren
alsdraineren,zoalsinKooypunthetgeval
is,verdienthetaanbevelinghetIT-rioolin
eensleufmetbodemverbeteringaanteleggen.DezesleufwordtnetalshetIT-riool
bekleedmetgeotextiel.Opdezewijze
wordtvoorkomendathetgeotextielomhet
IT-riooldichtslaatbijeenwisselende
stroomrichtingvanhetgrondwater.

SANDER B R A N D O N , AQA HVDRASEP

InopdrachtvaniegemeenteDenHelderisecurioleringsplan opgesteld vooreendrievoudigstekelin
hetgrootschalig uittebreiden bedrijventerrein Kooypunt.Naast lietstelselvoordeafvoervanvuilwaterzijn tweeseparatestelselsonderscheiden voorrespectievelijk dea/voervan'schoon'ai'minder
schoon'regenwater.Inecuhaalbaarheidsstudie isophoofdlijnen onderzocht hoeeenregenwaterstelsd kanwordenaangelegddatvoldoetaan deeisenvan dewaterkwaliteitsbeheerdereneenbeperkte
afvoer vanregenwaternaardeafvalwaterzuivering mogelijk maakt. Dehaalbaarheidsstudie isuitgevoerddoordegemeenteDenHelder,hetHoogheemraadschapHollandsNoorderkwartier,het
ajvalwaterketenbednjj vandithoogheemraadschapeningenieursbureau Oranjewoud.
Deaanleidingvoorhetonderzoekwaseen
herbezinningophetontwerprioleringsplan
vandegemeente.Inditplan wasuitgegaan
vaneenverbeterdgescheiden rioolstelselmet
traditionelevuiluitworp beperkendemaat
regelenzoalsbergingeneenbasisafvoer van
hetregenwaterstelsel naathet afvalwaterstelsel.DoorhetAWKBwordtgesneefd naarhet
zoveelmogelijk nietaankoppelen vanafvoerendoppervlak.Hetdirectafvoeren enlozen
vanafstromend [run-off] regenwatervan
wegeneneigenterreinennaarhetoppervlaktewaterisinhetbedrijventerreinKooypuntechterdoordewaterkwaliteitsbeheerder
niettoegestaan.Hetafstromend regenwater
vandegenoemdeminderschoneoppervlakkendienteenkwaliteitsverbetering teondergaanvoordatditwaternaarhetoppervlaktewaterwordtafgevoerd. Daaromisgezocht
naaroplossingen voorhetlokaalzuiverenvan
regenwater.
Situatie
HetplangebiedKooypunt(zie afbeelding
1] heeft eenoppervlaktevancitca 127hectare
enisgelegentenzuidoostenvandebebouwde
komvanDenHelder.Metdestart vandeaanlegvanhetbedrijventerrein in19&5ishet
noordelijk deel(25hectate)vanhetplangebied
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ingerichtalsbedrijventerrein. Hetovetigedeel
vanhetgebiedisnogingebruikalsbouwland
(bollenteeltenweiland).DebodeminKooypuntbestaatuit[grof]zandopklei-enveenafzettingen.
Hetplangebiedwotdtvannoordnaarzuid
doorkruistdoordenationaleleidingstraatwelkeonderanderegasleidingenbevat afkomstig
uitdeNoordzee.Deaanwezigeleidingenin
dezeleidingstraat resulteren ineentweedeling
vanhetplangebied tenaanzienvande infrastructuut vanhetoppervlaktewatersysteemen
deriolering.
Inhetbestaandebedrijventerrein isvoor
eenkleindeel(8 hectare)eengescheidenrioolstelselaangelegd.Hetoverigedeel(17hectare)
isvoorzienvaneenverbeterdgescheidenrioolstelsel.Hetafvalwater afkomstig uit Kooypunt
wordtafgevoerd viahetgelijknamige rioolgemaalenhettransportriool afkomstig uitJulianadorpnaardeawziinDenHelder.Deoverstorten vandezestelselslozenopdewatergang
aandenoordzijde vanhetplangebied.
Traditionele maatregelen
Inhetontwerprioleringsplan isuitgegaan
vaneenverbeterdgescheidenstelsel.Omde
vuiluitworp tebeperkenwordtberginginhet
stelselgerealiseerdeneenbasisafvoer vanhet

regenwaterstelsel naathetvuilwaterstelsel.Dit
heeft totgevolgdatermeerwaterwordt
geloosdviadeawzi.Dezemaatregelenwaren
gebaseerdophet'endofpipe'principeen
wordenderhalvealsniet duurzaam
beschouwd.Immers,deawzi functioneert
beternaarmatedeaanvoerhydraulischmeer
constant isenminderverdund ismethemelwater.Eenmeerduurzameaanpakisgericht
opbronmaatregelen,waarbij het benutten,
hetnietvervuilenenhetniet transporteren
vanregenwater belangrijke uitgangspunten
zijn.
Afvoer regenwater
MedeopbasisvandeVierdenotawaterhuishoudingisuitgegaanvanhetnietaankoppelenvanalleafvoerende oppervlakken(daken,
wegeneneigenterreinen)opdevuilwaterriolering.Hierdoorwordteenvetminderingvan
debenodigdepompcapaciteiteneenlagere
belastingvandeawzigerealiseerd.Onderscheidisgemaakt tussendeafvoer van'schoon'
(daken)en'minderschoon'(wegeneneigen
terreinen) regenwater.
Demeestvoordehandliggendemaattegel
ishetdirect(ineengeslotenleiding) afvoeren
van'schoon'regenwaternaaropenwater.
Omdat inhetgebiedKooypuntsprakeisvan
eensterkfluctuerende grondwaterstand, waardoorplaatselijk wateroverlastkanoptredenin
natteperioden,isvoordeafvoervan'schoon'
regenwatereenzogenaamd infiltratie-transport(IT)-rioolvoorgesteld.DoordedrainerendewerkingvanhetIT-rioolisdegrondwaterstand beter beheersbaar.
Hetafsttomend regenwatervande'minderschone'oppervlakkendienteenkwaliteits-
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verbetering teondergaan voordat dit water
naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd.
Het regenwater dat op deminder schone verhardingen valt wordt viaeen aparte regenwaterafvoer naar een lokale zuiveringsvoorziening getransporteerd.

Oplossingsrichtingen lokale zuivering
Inoverleg met degemeente Den Helder en
hetAWKB zijn in de haalbaarheidsstudie de
volgende drie oplossingsrichtingen voor het

Afb.1:

lokaalzuiveren van afstromend regenwater op
hoofdlijnen nader uitgewerkt:
Zuiveringsinstallatie
Met dezuiveringsinstallatie wordt een
centrale rcgcnwaterbehandclmg bedoeld
waarin een kwaliteitsverbetering plaatsvindt
van het afstromend regenwater van minder
schone oppervlakken. Deze regenwaterbehandeling isvergelijkbaar met de fysische zuiveringsonderdelen van de traditionele zuivering
van afvalwater inde awzi.

fliijfïltrancveld
In het (in)filtratieveld wordt het afstromend regenwater geborgen en daarna gefiltreerd (fysisch] en vindt adsorptie (chemisch)
plaats van de verontreinigingen aan het filtermatcriaal.Daarnaast treedt afvlakking van de
aangevoerde waterkwaliteit opdoor het verschil in verblijftijd indegrond van het aangevoerde water.

Vuilafscfieiders
Inde vuilafscfieiders vindt een kwaliteits-

Deregenwaterafvoer ophetbedrijventerreinKoo_ypimtinDen Helder.
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Vuilafscheider
Vuilafscheidersmeteenhoogzuiveringsrendement in'dunwaterwordennuookinNederland
steedsvakergeplaatst.Inlandenwaareenverbeterdgescheidenstelseldoorlangeretransportafstanden naarawzi'sgeenhaalbaaralternatiefis,zoalsinFrankrijk, wordtdittypevoorzieningenallangeretijd toegepast.Indiverseonderzoeksprojecten zijnderendementen inpraktijk vastgesteld.
Hetafstromend regenwateropbedrijventerrein Kooypuntzalwordenbehandelden afgevoerd
volgenseendoorAQAHydraSepontworpen 'RWAmanagement systeem'.Ditomvateengecontroleerdekwantitatieveopsplitsingvandeafgevoerdedebieten,hoogrendement afscheiding
vandeverontreinigingen enautomatischeverwijdering hiervanuitdeafscheider.
Deopsplitsingvandelagereneerslagdebieten heeft temakenmetdelageliggingvanhet
regenwaterriool tenopzichtevanhetontvangendeoppervlaktewaterpeil.Inprincipekomen
alleenpiekbuien totonbehandeldeoverstort,waarbijaltijd nogdeonderstroomviadeafscheiderwordtgeloosd. Voorhetzoverkomtwordtineersteinstantiehetstelselleeggehouden
door hetwatermeteenpompcapaciteit vanruim0,3 mm/h indeafscheider tepompen.Na
opstuwinginhetstelselvolgtvrijverval instroom indeafscheider totmaximaal2,4mm/h,
waarbijeenmechanischdebietbegrenzerdeafscheider vrijwaart vooroverbelasting(enuitspoeling).Dedebietenzijnbepaaldopbasisvandekenmerkenvanhetstelselendebehandelingseisen.
HettoegepastetypeHydrocompactafscheider combineertstatischevoorbezinking(afvangvan
zandengrovereslibdelen)methoogrendement afscheidingvanfijneslibdelendoormiddelvan
lamellenpakketten.Dezehebbeneenmeervoudigefunctionaliteit: naastdebenodigdelaminairestroming(zeerlageReynoldsgetallen)wordendoorhethydraulischontwerp kortsluitstromenvermeden.Dooreengrootbezinkingsoppervlak (duslageoppervlaktebelasting) en fysischeflocculatie(samenplakken vandelen)wordtdeafscheidingvanlichtzwevendedelen
verkregen,welkevervolgensineentegenstroomsebewegingnaardebodemvandeafscheider
uitzakken.
Hetbelangvanafscheidingvanjuist delichteredelenisineerderonderzoekgebleken:analyse
vandefracties 50-200pmlaatziendathiermeeeengrootdeelvandezwaremetalen,koolwaterstoffen, CZV,BZVwordtverwijderd.Determ'olie-afscheiders'isinditverbandnietopzijn
plaats,aangeziendenormaleverontreinigingvanhetrun-offwatermetvrijeolieveronder
toelaatbarewaardesligt.Alleenbijcalamiteitenofillegalelozingenkomenhogeconcentraties
olieendrijflagen voor.Delamellenafscheiders biedendanvoldoendebeschermingvoorhet
oppervlaktewater. Heteventueelopdelamellenaanwezigeslibdoetaandeolieafscheidende
werkingenhethydraulisch functioneren geen afbreuk.
Normaaliseenenkeljaarlijks onderhoud vandezeafscheiders voldoende.Ingrotereinstallatieskanhetuitoogpuntvanbeheerenrendement aantebevelenzijnomdeafgescheiden verontreinigingen automatisch teverwijderen. InKooypuntwordtditgedaanmethetCaribousysteemnaelkeneerslagperiodemeteenautomatisch stuurprogramma. Bezinkselwordtdan
metenkelem3 wateruitdeafscheidergezogenennaarhetvuilwaterriool gepompt.

verbeteringvanhetafstromend regenwater
vanminderschoneoppervlakken plaats.De
verontreinigingen -meestaanweziginde
vormvan vaste,zwevendedelenenopdrijvendeoliënenvetten-wordenmiddelsvoorbezinkingendelameüenafscheider fysisch
gescheidenuithetwater.Degeconcentreerde
verontreinigingen dieachterblijven indevuilafscheiders kunneneenvoudigwordenverwijderd.
Vergelijking en keuze
Debeschrevenoplossingrichtingenvoor
hetlokaalzuiverenvanafstromend regenwaterzijnopeenaantalcriteriametelkaar
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vergeleken.Bijdecriteriaisonderscheid
gemaakt tussenzuiveringsrendement,storingsgevoeligheid,ruimtegebruik, kruising
vandeleidingstraat, bekendheid vanhetsysteem,beheer/onderhoud enkosten.
Uitgaandevanhetvoordeelvanmeervoudigruimtegebruik isvoorgesteld het (in)filtratieveldaanteleggenterplaatsevandenationale
leidingstraat.Naaraanleidingvandevoorgenomenliggingvanhet(in)filtratieveld isdoorde
gemeenteDenHelderoverleggevoerdmetde
leidingbeheerder.Terplaatsevandeleidingstraatheeftbodemverbetering plaatsgevonden.
Hetovermatiginfiltreren vanwaterlangsde

leidingennaardeondergrondkanconsolidatie
vandebodemverbeteringendaarmeeverzakkingvandeleidingentotgevolghebben.Derhalveisdeleidingbeheerdernietakkoord
gegaanmetdeaanlegvaneeninfiltratieveld ter
plaatsevandenationaleleidingstraat.
Metnamedoordelageinvesteringskosten
heeft deaanlegvanhetinfiltratieveld devoorkeur.Deleidingbeheerdergaatechterniet
akkoordmetdeaanlegvaneen infiltratieveld
terplaatsevandeleidingstraat.Wanneerhiervoorinhetverkavelingsplan ruimtewordt
opgenomen,komthetinfiltratieveld opnieuw
inbeeldalsoplossingsrichting voorhetlokaal
zuiverenvanafstromend regenwater.Hier
staattegenoverdathetgebiedsdeelterplaatse
vanhetinfiltratieveld nietgeëxploiteerdkan
wordenalsuirgeefbaarterrein.Voorhetlokaal
zuiverenvanhetafstromend regenwaterinhet
bedrijventerreinKooypuntisvooralsnoguitgegaanvanhetaanleggenvanvuilafscheiders.
Eengroorvoordeelvanhetaanleggenvan
devuilafscheiders isdeflexibiliteitwaarmeede
capaciteitenenhetaantalvuilafscheiders kunnenwordenaangepastafhankelijk vandemare
endoorlooptijd vanuitgifte vanhet bedrijventerrein.Conform deactuelevoorgenomen uitbreidingvanhetbedrijventerrein wordtophet
momentvanschrijvendeeerste vuilafscheider
aangelegd.
Conclusie en aanbevelingen
Inhetgrootschaliguit tebreidenbedrijventerreinKooypuntbiedtdeaanlegvaneen
drievoudigstelseldemogelijkheid omhetafstromend regenwaternietaantekoppelenaan
hetvuilwaterriool.Doorhetafvoeren van
schoonregenwaterviahetIT-rioolnaaropen
waterenhetafvoeren vanminderschoon
regenwaternaareenlokalezuiveringvindt
geentoenameplaatsvantransportvanregenwaternaardeawziinDenHelder.Hierdoor
wordteenaanzienlijke besparingvandemaatschappelijke kostenbereikt.
Hetverdientaanbevelingomdetoekomstigegebruikersvanhet bedrijventerrein
Kooypuntvoldoendeteinformeren overhet
alternatieveafvoersysteem. Demedewerking
vandegebruikers isvangroorbelangbijhet
aansluitenvandeeigenterreinenophet
regenwatersysteem.Indevergunningenzullengoedomschreveneisenmoeten worden
vastgesteld metbetrekkingtotdekwaliteitvan
ophetregenwaterrioolgeloosdrun-offwater.
Daarnaastishetmonitorenvandeaanteleggenvuilafscheiders vanbelang.Gedachtwordt
aanmetenvanhet zuiveringsrendement
(samenstellingin-eneffluent) vandevoorziening,regelmatigeinspectieopverontreinigingendieduiden opillegalelozingeneneen
strakbeheer-enonderhoudsschema. I

