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PERSLEIDING WAS WEEKEINDE B U I T E N GEBRUIK

Rioolwateroverdeweg
vanZoetermeernaar
DenHaag
OmdecapaciteitvanderioolpersleidmgtussenZoetermeerengemaal HoutrustinDenHaagte
vergrotenwordtinVoorburgeenboostergemaalgebouwd.Bij hetaansluitenvandttgemaa!tsde
persleiding tijdelijk buitengebruikgestcld.Omhetrioolwaterop tezuigenenvanZoetermeer naar
DenHaag tetransporteren,zijn intotaal 57vacuiimwagensenruim 130werknemersingezet.HierbijisZ5uuronajgebrokengewerkt entotaal circa30.000kubiekemeterrioolwaterafgevoerd. Hierdoorkonvoorkomenwordendathet oppervlaktewaterverontreinigdzouwordendoorriooloverstorten.
Perdagproduceren de150.000inwoners
vandeZoetermeerse regioeen behoorlijke
plas rioolwater.Ditwordt verzameld bij
diversegemalenenviaeen persleiding
getransporteerd naarde afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust inDen Haag.Het
gezuiverde water wordt naar Scheveningen
verpompt enviaeen leidingtwee kilometer
verindeNoordzeegeloosd.Hetrioolslib
gaatnaontwatering naar slibverbrandingsinstallatie Dordrecht waarhetwordt
verbrand.
Het Hoogheemraadschap vanDelfland
heeft dehoogste bevolkingdichtheid van
Nederland.Binnen hetbeheersgebied wordt
volopgebouwd.Deoplevering van40.000
nieuwe woningen inderegio opVINEXlocatiesvraagt uitbreiding van dezuiveringscapaciteit vanderiolering.Erbestaan
plannen voordebouwvaneentweede
zuiveringsinstallatie inregionoord, maar
diezalwaarschijnlijk pasinbegin2006
beschikbaar komen.Omdecapaciteit vande
rioolpersleiding tussenZoetermeer enDen
HaagtevergrotenwordtbijMariahoevein
Voorburgeenboosterstation gebouwd.

Overstorten voorkomen
Tijdens hetaansluiten vanhetboosterstation moet depersleiding drooggezet
wordenenisgeenafvoer van rioolwater
mogelijk. Inhetverleden werdbijditsoort
werkzaamheden hetrioolwater viaoverstortenophetoppervlaktewater geloosd.Maatschappelijk gezien isditechter steeds
minder acceptabel.Dooroverstorten terug
tedringen enhemelwaterafvoeren afte
koppelen kanschoner waterindestad blijH20
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ven.Doorinfiltratie vanhet regenwater
wordt tegelijkertijd verdroging tegengewerkt.
Omdieredenheeft hetHoogheemraadschapvanDelfland ervoorgekozenom
tijdens deaansluitingvanhetboosterstation
het rioolwatermetvacuiimwagensop te
latenzuigenenaftevoerennaar losplaatsen
inDenHaag,Rijswijk enPijnacker.Omdat
het transport inZoetermeer door bewoond
gebied loopt,wordenvacuiimwagens ingezet
diegoedwendbaar zijn eneenlageasdruk
hebben.Hiermeewerdverkeershinder voor
debewoners voorkomenenontstaat geen
schadeaanwegenenrotondes.

Generale repetitie
Deeerstezuigactie isinhetweekend
van 12 maart uitgevoerd.Intotaal
57vacuiimwagens en130personeelsleden
vandiversebedrijfsvestigingen inNederland hebben ervoorgezorgddatdedorpskernen vanZoetermeer, Leidschendamen
Nootdorp geengebruik hoefden temaken
van riooloverstorten.Van'snachts 2.00uur
tot'savonds 23.30uurishetrioolwaterin
estafetteverband opgezogen, getransporteerdengelost.GespreidoverZoetermeer
warennegen laadplaatsen beschikbaar.
Vanuiteenspeciaal ingericht coördinatiecentrum werden dewagensgedirigeerd naar
deverschillende laadplaatsen.Perlaadplaats
warenzesvacuiimwagens beschikbaar;
gelijktijdig waseréénbijhetlaadpunt, twee
onderweg naar hetlospunt,éénbij het
lospuntentweeopwegterug naar hetlaadpunt. Bijeventueleuitvalvaneenvacuümwagen(watniet aandeordeisgeweest)kon
deinzet viatelefonisch contact aangepast
worden.
Deactieop12 maart wasdegenerale
repetitievoordedefinitieve aansluitingvan
het boosterstation dieop9april plaatsvond.
Het draaiboek,darvoordezeactiewasopgesteld,isopenkelepunten bijgesteld. Zoisde
coördinarie verbeterd eniseenprocedure
voorhetverplaarsen vanwagens opgesteld.

Definitieve aansluiting
Dedefinitieve aansluiting vonddus
tussen zondag9enmaandag 10 aprilplaats.
Dekansopneerslagvoordezedagen werd

Intotaal57vaaiümwagemwarennodigvoorhetafvoeren vanrioolwater.

opminder danvijfprocent berekend,zodat
het aanbod aan hemelwater minimaalzou
zijn. Daarnaast heeft eendeelvandebewonersbezigheden buiten deregiozodathet
aanbod aan fioolwater hierdoor ooklager
uitvalt.Inhetweekendzijn eropderijkswegA12 tenslotte geen files,zodat dekans
opstagnatie beperktis.
Deactiebegon om2.00uurmethet
leegzuigen vandepersleiding.Daarna was
hetzaakomdeleiding droogtehoudenen
het aangevoerde rioolwater aftezuigen.
Rond 8.00uurgafdeprojectleider vanhet
Hoogheemraadschap vanDelfland depersleiding vrij, waarna menbijherboostergemaalMariahoevehetdubbel Tstuk inde
persleidingplaatsteenaansloot opde
pompinstallatie.

Voorbeeldfunctie
Doornauwkeurige uitvoering vande
leidingwerkzaamheden liephetverbinden
vanhetTstuk enkeleuren uit. Daardoor
moesten devacuümwagens langer in bedrijf
blijven.Nacontroleoplekdichtheid wasde
aansluiting tond 5.00uurgereed.Daarnais
depersleidinggeleidelijk gevuld metwater.
Hiermeewordt voorkomen daterluchtbellenindeleiding ontstaan. Omdat lucht
samendrukbaar is,kunnen drukverschillen
onrstaan waardoor deleidingkanbezwijken.Bovendien veroorzaakt luchtinsluiting
een hogerestromingsweerstand. Tijdenshet
vullen vandeleiding kondelucht doorhet
openzetten van ontluchtingsventielen
ontwijken. Vanaf4.00uurisheteersterioolwater weerindeleiding toegelatenen
enkeleuren daarna washetaanbodbij
Mariahoeveweerophetnormalepeil.
Doordezebijzondere zuigactie isgeen
druppel rioolwater indeslotenensingels
vandeZoetermeerse regio terechr gekomen.
Vooralbroedende watervogels,drinkend vee
en recreanten zullen hierblij meezijn.Het
Hoogheemraadschap vanDelfland heeft
hiermeeeenvoorbeeldgegevenophet
gebied van integraal waterbeheer, datook
eldersinNederland navolging verdient.De
130medewerkers,diebijdeactie betrokken
waren,hebben daargraageen weekend
werken voorover. f
met dank aanJohn Witkamp,
Vandervalk +degroot bv
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Strengere regels voor
geïmpregneerd hout
WetterskipFrysldngaatstrengereregels hanteren
bijhetverlenenvanvergunningenvoorhet
gebruikvangeïmpregneerdhoutinoppervlaktewateren,zoalsbijwalbeschoeiingen.Hetbesluit
hieroverligtterinzageopdekantorenvan de
waterschappen inFriesland.
Het strengere beleid richt zichoptwee
soorten geïmpregneerd hout:houtdatmet
creosoorenhout datmetwolmanzoutenis
behandeld.Hetgeïmpregneerde hout tast
dekwaliteit vanhetoppervlaktewater aan.
In creosootoliezitten PAK-verbindingen,die
vrijkomen inherwater.Datzelfde geldtvoor
dekoper-enchroomverbindingen in
wolmanzouten. VolgenshetFriese waterschapzijn voldoende milieuvriendelijke
alternatieven beschikbaar:aanlegvan
natuurlijke oeversbijvoorbeeld ofhet
gebtuikvan hardhout ofgerecyclede kunststofmaterialen.
Indepraktijk betekentditdateen
aanvraagvoordetoepassingvanmetcreosootbehandeld hout en houtdatarseen
bevatvrijwel zeker niet meer gehonoteerd
wordt.Aanvragen voormetwolmanzouren
verduurzaamd hout worden dirjaarnog
beoordeeld opdevraagofhet betreffende
oppervlaktewater onaanvaardbaar verslechtert. Isdithetgeval,danwordt devergunning ookniet verleend.Reedsgeplaatst hout
hoeft inptincipenietteworden verwijderd.
WetterskipFryslin conrroleert zelfde
naleving vandezeregels, f
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Veelgeld nodig voor
grondig onderhoud
Friese oevers enkaden
VolgensdestudieAanpakoeversenkadeu'gaat
hetopnieuwveiligensterkmakenvandeFriese
oeversenkades390miljoengulden kosten. De
studieisopgestelddoordezeswaterschappenuit
Friesland.VolgensprojectleiderHansGerritsen
moetvande3000kilometeroeverslangsdeFriese
boezemmde komendejaren ongeveer^ookilometerwordenaangepakt
Ondanks onderhoud vandewaterschappenzijn indeafgelopen decenniaover
aanzienlijke afstanden rietoevers weggesla-

gen,buitenteen-verdedigingen beschadigd
endegrondlichamen vandekadenzelfgeleidelijk verzakr.Dewaterschappen willende
oevetsenkadengezamenlijk indekomende
ïtïjaar aanpakken.Sommigekaden zullen
gewoonverhoogdworden,maaropandere
plaatsenzaleennieuwe waterkeringmet
oevernodigzijn. Opdezeplaarsen kiezende
waterschappen voorduurzame, weinig
ondehoud vragendeconstructies.Alsoverde
volle900kilometer alleenmaar duurzame
constructies worden aangelegd,gaatdat
ruim600miljoen gulden kosten.
Hetgeldvoorderenovatiezalvoorhet
grootstegedeelteopgebtacht moeten
worden doordeFrieseburgers.Dekosten
per burger hangen afvandekadelengtedie
devijfkwantiteitsschappen beheren. Die
variërensterk:Wetterskip Marne-Middelsee
beschiktover 1200kilometer oeverenzit
meteen investering van 187miljoen gulden
inhetvooruitzicht, terwijl DeWaadkant
'slechts' 100 kilometer beheert,waarvooreen
bedragvan \6miljoen gulden toereikend
lijkt tezijn.
Alsdegezamenlijke watetschapsbesturendevoorstellen overnemen, wordt nade
zomer methetkarwei begonnen.
Voormeerinformatiej. Nijland vanhet
WetterskipBoarnenKlif(0513)482648o/
H.GerritsenvanWetterskipMarne-Middelsee
(0515)575155-f
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Insecten bij giftesten
DeafdelingAquatischeEcologieenEcotoxicologievandeUniversiteitvanAmsterdamheeftna
vierjaar onderzoektoxiciteitstcstenontwikkeld
waarbijriviennsecteii,zoalshaften en kokerjuffers,gebruiktkunnenworden.
Dezeinsectenkomen vannaturein
groteverscheidenheid voorinrivieren, maar
inverontreinigde rivieren,zoalsdeMaas,
zijn zeniet ofnauwelijks meer revinden.
Doorhungevoeligheid voor verontreiniging
kunnen deinsecten gebruikt wordenom
herstel vanhetecologisch stelseltevolgen.
Hetgebruik vanplaatselijke faunaom
dewaterkwaliteit tebeoordelen isniet
nieuw,maar methoden metbijvoorbeeld
watervlooien ofvissen merken niet allerisico'sop.Degevoeligheid vandenieuwe testorganismen isindepraktijk alrelevant
geblekeninhetgevalvaneen diazinonvervuilingindeMaasinhetvoorjaar van1996.
Voormeerinformatie HarmvanderGeest,
(020)5257721. f
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