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Landelijkeevaluatie
zelfreinigendeleidingnetten

betrokkenwaterbedrijven, waarbij nieuweof
aangepasterichtlijnen viaonrwerphandboekenzijnverspreid.Voorherontwerpen vande
vertaktenettenzijnmeerderehandboeken uitgebracht:specifieke handboeken vandeeigen
bedrijven envanKiwa2l3).Deontwerperswensenechterhandboekendiekernachtigeren
praktischerzijn.Tijdensdeevaluarieconstateerdendewatetleidingbedrijvendatdezelfreinigendenetten metbetrekkingtotontwerp,
aanlegeninbedrijfname beduidendmeeraandachrvragendanvermaasdenetten.Vooral
projectleiders enbeheerdersblijken behoefte te
hebbenaanmeerachtergrondinformatie en
onderbouwingvandeontwerpcriteria.
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Leidingnetten metzelfreinigend vermogen blijken totminderklachten overbruinwaterteleiden.De
zelfreinigende eigenschappen»'ordenbereiktdoorleidingnetten vertaktaanteleggen ; 111 plaatsvan
vermaasd)endeleidingentedimensionerenopdedrinkwatervraag. Opaanlegenbeheerrealiseren
waterleidingbedrijven bovendieneenkostenbesparingvanbijna zoprocent.Eenandervoordeel isde
intensieveresamenwerking metbrandweerkorpsen. Bijhet inpassen van debluswatervraagworden
zijbetrokken bijhetontwerpenvandenieuwedrinkwaternetten. Hetenigepuntvanzorg is het
bacteriologisch betrouwbaarkrijgen van vertakte leidingen bijaanleg enreparatie.
KiwaWaterResearchverrichttedeafgelopenjaren onderzoeknaarhetontstaanènhet
bestrijden vanbruinwaterinhetdrinkwaterleidingnet.Hieruitblijktdathetopwervelen
vansedimentdeoorzaakisvanbruinwater,
watkanwordenvoorkomendooreendrietal
maatregelen1).Demeestdoeltreffende bestrijdingvanklachtenoverbruin watervormthet
verlagenvandesedimentafgifte doorhet
minimaliseren vandesedimenttoevoer'afproductiepompstation'. Ditblijktechterinde
praktijk vaakmoeilijk enkostbaar.Eenandere
manierishetperiodiekschoonmakenvanhet
leidingnet,bijvoorbeeld hetspuien metwater,
waarbijdehogedoorstroomsnelheid vooreen
gecontroleerdeopwervelingenafvoer vanhet
sedimentzorgt.
Eenderdemaatregelombruinwaterpreventieftebestrijden,ishetvoorkomenvanlangdurigebezinkingenaccumulatievansediment
inhetleidingnet.Ditkanwordenbereiktdoor
hetaanleggenvaneenzelfreinigend leidingnet
Hetzelfreinigend vermogenontstaatdoorleidingnettenvertaktaanteleggenendeleidingentedimensionerenopdedrinkwatervraagin
plaatsvanopdebluswatervraag.Hiermeewordt
beoogddagelijksrelatiefhogesnelhedenvan
circa04m/sindeleidingenterealiseren,waardooraanwezigsedimentopwerveltengecontroleerdhetleidingnetverlaat
Draagvlak bij de waterleidingbedrijven
Diversewaterleidingbedrijven hebben
inmiddelszelfreinigende leidingnettenaangelegd.Omteonderzoekenhoedetheorieinde
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praktijk uitpakt,heeft Kiwazeswaterleidingbedrijven ininterviewsgevraagdhoedeintroductievandenieuweontwerpconcepten isverlopen.Demotivatieommet zelfreinigende
leidingnetten aandeslagtegaan,bleekzeer
hoog.Ditheeft ondermeertemakenmetde
ervaringdatvermaasdenettentoteenvermindering vandedrinkwaterkwaliteit hebben
geleid.Bovendientonenmetingenaandatde
waterkwaliteit indezelfreinigende netten
beterisdaninconventionele,vermaasdenetten.
Denieuweontwerpconcepten zijnvia
interneworkshopsgeïntroduceerd bijdemonteurs,ontwerpersenprojectleiders vande

Schatting van de drinkwatervraag
Bijvertakteleidingnetten vormtdedrinkwatervraagdebasisvoorhetbepalenvande
leidingtracésenhetdimensionetenvandeleidingen.Devraagneemtaf,naarmateheteinde
vaneenleidingtraject nadert.Omeenbepaalde
minimalesnelheidindeleidingtebewerkstelligen,wordtdediametervanhettrajectevenredigkleinergedimensioneerd.Zoworden bijvoorbeelddeeerstetachtigwoningenopeen
traject voorzienvaneen075mmleiding,de
laatstetwintigdooreen050mmleidingende
allerlaatstevierhuizendooreen040mmleiding.
Omdedrinkwatervraagintekunnen
schatten,wordtgebruikgemaaktvaneenspecialelekenmethodiek (deq\n-methode).Deze
methodiekwordtgebruiktvoothetberekenen
vandeafname vanéénwoningbij gelijktijdig
gebruikvanmeerderetappunten.Voordeontwerpconceptenwordtdemethodiekgebruikt
omhetgelijktijdig verbruikvanmeerdere
woningenteberekenen.
Uitmetingenblijktechterdatdedagelijksevolumestroom veelminderisdanwordt
aangenomenopbasisvande rekenmethodiek.

Brandweerkorpsenbetrokkenbijhetmakenvannieuweontwerpen.
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Het gevolghiervan isdat inde zelfreinigende
leidingen debeoogdedagelijkse snelheid van
04 m/s niet wordt gehaald.De rekenmethodiekwordt daarom nader onderzocht en
beoordeeld opde toepasbaarheid voor het
dimensioneren van vertakte netten. De
stroomsnelheid isin het vertakte leidingnet
overigens nogwel hoger dan in vermaasde netten.

Samenwerking met brandweer
Dedrinkwatervraag is,zoals reeds gemeld,
bepalend bij deaanlegvanzelfreinigende leidingnetten.Om daarnaast rekening te kunnen
houden met debluswatervraag van de brandweer,isdesamenwerking tussen waterbedrijvenen brandweerkorpsen versterkt De brandweer hanteerde tot een aantaljaren geleden
een bluswarervraag dievarieerde van60tot90
kubieke meter per uur.Voorhet leveren van
eendergelijke hoeveelheid bluswater zijn grotere leidingen vereistdan nodigop basis van de
drinkwatervraag. Na overleg met brandweerkorpsen werd echter duidelijk dat in nieuwbouwwijken zonder buitengewone risicofactoren een lagere bluswatervraag mogelijk is,
namelijk 30kubieke merer per uur. Dit heeft te
maken met debrandwerendheid van nieuwbouwwoningen^.Denieuwe ontwerpconcepten worden daarom altoegepast in nieuwbouwwijken. Lastiger blijkt het alshet gaat om
renovaties in binnensteden ofwijken diegesaneerd worden.Vanwegedehoge bluswatervraag in dezegebieden wordt daar vooralsnog
voor vermaasde leidingnerten gekozen.
Deondervraagde waterleidingbedrijven
hebben debrandweerkorpsen betrokken bij
het maken van deschetsontwerpen. Brandkranen worden na het dimensioneren vandeleidingen in het schetsontwerp zodanig ingepast
dat allewoningen worden gedekt. Vervolgens
krijgt debrandweer gelegenheid om aanpassingen voor testellen met betrekking tot het
verzwaren van leidingen ofhet (ver)plaatsen
van brandkranen. Dekosten vande verzwaringen van leidingen worden door de betrokken
waterbedrijven in principedoorberekend aan
debrandweer ofaan degemeente.Maar het is
ook mogelijk dat particulieren en bedrijven die
bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie willen
plaatsen (endaardoor hogereeisen aan de aanvoerleidingen stellen) worden gevraagd bij te
dragen aan dekosten.Opdit vlakbestaat echter noggeen uniform beleid.

dien worden doorberekend aan derden.De
ondervraagde waterbedrijven hebben allemaal
vertakte netten aangelegd in nieuwbouwwijken.Dezeleidingnetten zijn ontworpen op een
sectiegroottevangemiddeld 120aansluitingen,
waarbij een einddrukvan minimaal 250kPavóórdewatermeter -wordt nagestreefd.
Nadeel bij deaanleg isdat bij een aantal waterbedrijven geschikte leidingdiameters, brandkraanovergangen, afsluiters en hulpstukken in
hun assortiment ontbreken.Dit beperkt de
ontwerpvrijheid.
VolgensdeHygienecodes)moeten bij ingebruikname alleeindpunten vaneen leidingnet
bacteriologisch worden bemonsterd. Bijvertakte netten wordt één monster per vertakking
genomen,terwijl bij vermaasde netten slechts
één monster per kilometer leidinglengte wordt
genomen. Het aantal eindpunten in een vertakt net ligt tweetot drie keerzohoogals bij
een vermaasd net,waardoor dus ook meer
monsters moeten worden genomen. Dit
brengt extra kosten met zich mee. Belangrijker
punt vanzorgisechter het bacteriologisch
betrouwbaar krijgen van vertakte leidingen.
Nieuw aangelegde leidingen worden hierop
gecontroleerd. Bijdeondervraagde waterbedrijven bestaat de indruk dat relatief meer
afkeuringen voorkomen tijdens aanlegen
reparaties dan bijeen conventioneel leidingnet.Zoisdedoorstroming van deleidingen tijdensdebouw van woningen onregelmatig en
laag,wat leidt tot lagestroomsnelheden en
langeverblijftijden. Naar verwachting zal dit
probleem na ingebruikname verdwijnen.

Tweevandezeswaterbedrijven hebben
moeite om aan bepaalde leidingdelen en
appendages tekomen,zoals brandkraanovergangen en afsluiters;
Desamenwerkingmet brandweerkorpsen
isverbeterd:ontwerpen worden meer in
samenspraak gemaakt.Ook isin een aantal regio'sdestandaard bluswatereis van
60kubieke meter per uur in overeenstemming verlaagd naar 30kubiekemeter per
uur.Verzwaringen van leidingen als
gevolgvandebluswatervraag worden
veelal doorberekend;

Hoe nu verder?
Kiwazalhet sedimentgedrag en de ontwerpcriteria verder onderzoeken. Doel daarbij
isonder meer het vinden van een meet
geschikte tekenmethodiek voor het bepalen
van dagelijks optredende volumestromen in
vertakte leidingnetten.Tevenswordt bekeken
ofdenieuweontwerpcriteria kunnen worden
opgeschaald naar devermaasde netten en de
hoofd- en transportleidingen, om deze zelfreinigend temaken.Tenslotte wordt onderzocht
ofdeHygiënecodemoet worden aangepast op
het vlakvan bacteriologischemonstername in
vertakte leidingnetten.

Indepraktijk zijn besparingen tot 20procentgerealiseerd opdeaanleg-(doorkleinere leidinglengtes,kleinere diameters en
minder afsluiters) en beheerkosten;
Het beleid rond de (bacteriologische)
monstemame invertakte netten zal nader
moeten worden bekeken.
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Conclusies
•

Aanleg en beheer
Vertakte leidingnetten voorkomen niet
alleen klachten over bruin water,zezijn ook
goedkoper dan vermaasde nerten.De kostenbesparing op materiaal en aanleg kan oplopen
tot 20procent.Opschalingen van het drinkwaternet door bluswatervragen kunnen boven-

voor het bepalen vandagelijks optredende
volumestromen in vertakte leidingnetten;
Meerwaterkwaliteitsmonsters moeten
worden genomen om de bacteriologische
betrouwbaarheid van nieuw aangelegde
leidingen te meten.Dit komt doordat vertakte leidingnetten meer eindpunten hebben,dievolgensde Hygiënecodeallemaal
moeten worden bemonsterd. Hogerekosten zijn hetgevolg;

•

Uit metingen blijkt dat dekwaliteit van
het water in 'zelfreinigende leidingnetten'
(nadevolledige inbedrijfname) beter is
dan diein vermaasde netten. Hieruit
wordtgeconcludeerd dat deleidingen in
principezelfreinigend zijn;
Debeoogdestroomsnelheid van 04 m/s
wordt langniet altijd gehaald in vertakte
leidingnetten. Oorzaak hiervan isdat de
aangenomen rekenmethodiek (deqVnmethode) waarschijnlijk nietgeschikt is
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