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O N D E R Z O E K NAAR D O E L M A T I G H E I D VAN RIOLERINGSBELEID

Rioolrechtkan 10tot
15procentomlaag
OpdekostenvanrioleringkaninNederland 10tot15procentbespaardworden.Daarvoorishet
noodzakelijk datriool-enwegbeheerinéénhandkomenendeclassi/icatiesystemattekherzien
wordt.Indeaanpakvanhetbuitengebied kanwellichtookbespaardworden.Ditstaat inhet
rapport'Doelmatigheid vanhetrioleringsbeleid',datWitteveen+Bosopsteldeinopdrachtvanhet
MinisterievanFinancien.Uitditonderzoekblijktookdateengemeenteindestrengsteprovincie
tweekeerzoduuruitisabin desoepelsteprovincie.Volgensdeonderzoekersleidteensnelleverhogingvanhetrioolrechtnaareenkostendekkendniveauvan3&>guldenineenstandaardgemeenteop
langeretermijn totlagerelokalelasten.
Inhetonderzoek maakt Witteveen+Bos
gebruik vandestandaardgemeente:een
gemeente meteenbeperkt buitengebieden
geenvervelende technische of financiële
erfenissen uithetverleden.Hetisinfeitede
fictieve standaardgemeente uitdeLeidraad
Riolering moduleD1100. Voordeze
gemeente isbepaald hoeveeldejaarlijkse
kosten bedragen peraansluiting. Hierbijis
gekozen vooreenconstant rioolrecht over
een periodevan60jaar,degekozen levensduur vanderiolen.Hetrioolrecht bedraagt
inzo'ngemeente intotaal360guldenper
jaar,waarvan 236gulden opgaataanvervangingenrenovatie,37guldenvoordeaanpak
inhetbuitengebied, 31 gulden voor verminderingvandelozingenophetoppervlaktewater, 28gulden voorhetdagelijkse beheer,
17gulden voordeorganisatieen11 gulden
voorhetfinanciële beheer.
Inhetonderzoek werden 40gemeenten
vergelekenmetdestandaardgemeente opde
kosten diegemoeidzijn metderiolering
binnen 5 a10jaar,dekostenoplange
termijn (40a70jaar)endehoogtevanhet
rioolrecht.Oplangetermijn blijktde
vervangingvanriolendebelangrijkste
kostenpost.Opkorte termijn zijn erdaarnaast relatiefhogekosten verbondenaan
het reduceren vanlozingenopoppervlaktewater.Ookdekapitaalslasten vaninhet
verleden uitgevoerde werken kunnen zwaar
doortellen indetotale kosten.
Het rioolrecht van360gulden vande
standaardgemeente wordtinde toekomst
volgensderioleringsplannen vande40
onderzochtegemeenten inderdaad realiteit,
zoconcludeert Witteveen+Bos.Nuligthet
gemiddelde rioolrecht opietsmeerdan 200
gulden perhuishouden. Degemeente
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Bergambacht vraagt hethoogste rioolrecht:
524gulden.

Mogelijke besparingen
Volgenshetonderzoek kunnende
kosten voothetdagelijks beheer nauwelijks
omlaaggebracht worden.Zezullen inde
toekomst waarschijnlijk licht stijgen door
detoenemende gemiddelde leeftijd vande
riolenendoorhettoenemende aandeelvan
drukriolering.
Opbreken vanstraten en herstraten
votmeneenaanzienlijk deelvandetotale
kostenvanrioolvervanging (30tot60
procent afhankelijk vanhettypeverharding).Kostenbesparingen opditpunt zijn
volgensdeonderzoekers tebehalen doorhet
classificatiesysteem aantescherpen.
Wanneer isbijvoorbeeld destabiliteit van
eenrioolzodanigdatvervanging direct
noodzakelijk is?
Vooralookeen betere afstemming
tussen werkzaamheden aanderioleringen
aan wegen kangeld besparen.
Demogelijke kostenbesparingop
vervangingenrenovatie bedraagt naat
schatting tienprocentopdetotale kostenop
dit onderdeel,eenreductie vanhetrioolrecht
indestandaardgemeente van24gulden.
Eenbesparingvaneveneenstien procent
istebehalen opdebasisinspanning (dieelke
gemeentemoet leverenomlozingen op het
oppervlaktewater teverminderen),door
dezetecombinerenmethetwaterkwaliteitsspoor (aanvullende maatregelen omde
waterkwaliteit opeengoed niveautekrijgen).Maarookhetoptimaliseren vande
randvoorzieningen enandere maatregelen
ter reductie vandelozingen ophetopper-

vlaktewater,zoalshetafkoppelen van
verharding vanderioleringenhetcalibrerenvanderekenmodellen,diegebruikt
wordenomhetgedragvanderioolstelsels,
het oppervlaktewater enderioolwaterzuiveringsinstallaties natebootsen,dragenbij
aaneenvermindering vandekosten.Overigensscheeltditslechtsdriegulden op het
totaal.
Besparingen bijdevermindering vande
lozingen inhetbuitengebied zijn volgens
Witteveen+Bos tebereikendoorhetgebruik
van IBA'stestimuleren alsalternatiefvoor
tiolering ofeenseptictankenhet ontheffingenbeleid vandeprovincies nader teonderzoeken.Eengemiddeld IBAkost10.000
gulden perperceel,drukriolering ongeveer
30.000gulden.Hetrioolrecht zoudan 30
gulden lager uitvallen.
Verder hangt dehoogtevanhetrioolrecht afvandegroottevandegemeente: een
dorpmet10.000inwoners moetvoorde
organisatie gemiddeld 21 gulden neertellen,
eenstadmet100.000inwoners 14gulden.
Bovendien bepalen kapitaalslasten uithet
verledenendetermijn waarop kostendekkingplaatsvindt hoeveelvoorhet financieel
beheergerekend moet worden.
Niet iederegemeente isnatuurlijk een
standaardgemeente.Delevensduur vande
riolering hangr bijvoorbeeld sterk afvande
grondsoort.Degroottevanhetbuitengebied
bepaaltookvooreenbelangrijk deelhoe
hooghetrioolrecht uitvalt.
Voor eenuitgebreid artikel overde
duurzaamheid vanhet Nederlandse
rioleringsbeleid ziepagina zi f
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Dedoelmatigheidvan
deuitvoeringvanhet
rioleringsbeleid
FRANCOIS C L E M E N S , WITTEVEEN+BOS
MARTEN KLEIN, WITTEVEEN+BOS
KARIN SLUIS, WITTEVEEN+BOS

InNederland ligtvoor60àSomiljardgulden aanriolering indebodem.Omeenideetekrijgen van
dit 'kapitaal';deaanlegvandeBetuwespoorlijn kost 15miljardgulden.Deriolering iseen indrukwekkendstuk infrastructuur, waaraan alleaangeslotenpercelenjaarlijks cenjuiauaëlc bijdrage
leverenvialietrioolrechten/ojdeOZB. Deafgelopenjarenzijn dezebijdragen voorrioleringsterk
gestegendoortoenemendevervanging, aanleg vanrandvoorzieuiugenenaansluiting vanpercelen 111
hetbuitengebied.Rioleriugsbeleidwordtgemaaktdoorhetrijk,provincies,waterschappenen
gemeenten.Het isnietaltijd duidelijk welke(technischeenjinanciële)gevolgen bepaaldebeleidskeuzen hebben.Daarom heeft hetMinisterievanFinanciënWittcveeu+Bosopdrachtgegeveude
doelmatigheid vanhettotalerioleriugsbeleid teonderzoeken enmogelijke kostenbesparingen te
verkennen.
Tijdens hetalgemeen overlegvandeVaste
Kamercommissies voorFinancienenBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelatiesvan
2december 1998isondermeergesprokenover

hetteverwachtenniveauvantoekomstige
investeringen inhet rioolendemogelijke
gevolgenvoordelokalelasten.Doorhet
aanvaarden vaneenmotievanmevrouw

Devervangmgs- enrenovatiekostenvan deriolering kunnen omlaag doordezewerkzaamheden tekoppelen aan
wegwerkzaamheden.
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Noorman-Den UylgafdeTweedeKamerte
kennenhetgewenst tevindendatderegering
naderonderzoekzoudoen naardezeproblematiek.
Op22juni vorigjaar heeft destaatssecretarisvanFinanciënaandeTweedeKamerde
notitie'Rioleringsinvesreringen enlokale
lasten'aangeboden.Analysevandezenotitie
leiddeonderanderetothetbeleidsvoorstelom
eenonafhankelijke verkenningtelaten
verrichten naarmogelijkheden omhetrioleringsbeleid zodoelmatigmogelijk uitte
voeren.Daarbij moeten besparingsmogelijkhedenzoveelmogelijk worden gekwantificeerd.Witteveen+Bosvoerdezoalsgezegddeze
verkenninguirinopdrachrvanhetMinisterie
vanFinanciën enonderintensievebegeleiding
vandeMinisreries vanVROM,Binnenlandse
ZakenenVerkeerenWaterstaat.Deverkenningisalsbijlagebijdebriefvan14julij.1.
vanministerPronkaandeTweedeKamer
verzonden.Inditartikelisde'Verkenning
doelmatigheid uitvoering rioleringsbeleid'
samengevat.
Doelmatig rioleringsbeleid
Degemeenreformuleert rioleringsbeleid
vooralleonderdelen:hetinzamelenentransporteren vanafvalwater enovertolligregenwater,hetvoorkomen vanvervuilingvan
oppervlakrewarerenwaterbodeménvan
bodemengrondwarer, hetvoorkomenvan
wateroverlast tijdens hevigeregenenhet
voorkomenvanoverigeoverlastengevaar
doorbijvoorbeeld stank,wegopbrekingenen
instortende riolen.
Iederegemeentemaakt bovenstaande
concreetineengemeentelijk rioleringsplan
(GRP)meteisenen(meetbare) maatstaven.
Somswordendezeopgelegddoorhogereoverheden.Indironderzoekwordtonderdoelmatigrioleringsbeleid versraan:hetvoldoen
aandevijfdoelstellingen vanrioleringtothet
indemaatstaven vastgelegdeniveautegende
laagstemaatschappelijke kosten.
Doordeinkaderingvandeopdrachr
beperktdeverkenningzichrorbestaande
systemenvoorinzamelingvanafvalwater en
neerslagendevervangingdaarvandoorvergelijkbare systemen.Anderesystemendanriolering,zoalsIBA's,zijn niet onderzocht.
Kosten in een standaardgemeente
Inhetonderzoekisgebruikgemaaktvan
hetbegrip'standaardgemeente':eengemeente
opgoedegrondslag,meteenbeperkr buitengebiedengeenvervelendeTechnischeoffinanciëleerfenissen uit hetverleden(fictieve standaardgemeente uitdeLeidraadRiolering
moduleDnoo).Voordezestandaardgemeente
isbepaald watdejaarlijkse kostenperaansluiH 2 0 r 22-2000
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tingzijnvoorverschillendeactiviteiten.Hierbij isgekozenvooreenconstant rioolrecht
overdebeschouwdeperiodevan60jaar(de
gekozenlevensduur vanderiolen).

•

•
dagelijks beheer
28gulden
vervangingenrenovatie
236gulden
verminderingvanlozingen
opoppervlaktewater
31 gulden
(gehele basisinspanning)
verminderingvanlozingenin
het buitengebied
37gulden
(3% nietgerioleerd)
organisatie
17gulden
financieel beheer
11gulden
Totaalkostendekkend
rioolrechtstandaardgemeenre 360gulden
InH20nummer 23 uit 1999stondeen
artikelvanhetCBS, waaringesprokenwerd
overeenkostendekkend rioolrechtvan
240gulden perjaar.Hierbij isgekekennaar
dekkingvandeinvesteringen dieopdekorte
termijn wordenverwacht.Indenu genoemde
360gulden zijn alleteverwachten kostenvoor
eenperiodevan60jaar verwerkt,inclusiefde
piekindevervangingsgolfvoorrioleringdie
over 10 tot20jaar wordtverwacht.
T o e t s i n g aan de praktijk
Inhetonderzoekzijn GRP'svan40
gemeenten vergelekenmetdestandaardgemeenteopmet namedrieaspecten:kosten
gemoeidmetrioleringopdekorte termijn
(5tot 10jaar),kostenoplangetermijn (40tot
70jaar)endehoogtevanhet rioolrecht.
Oplangetermijn blijktdevervangingvan
riolendebelangrijkste kostenpost.Opkorte
termijn zijn erdaarnaastrelatiefhogekosten
verbonden aanhetreduceren vanlozingenop
oppervlaktewater.Tevensblijkt dat kapitaallastenvaninhetverledenuirgevoerdewerken,
afhankelijk vandeomvangendewijzevan
financiering, zwaarkunnen doortellen inde
totalekosten.
Hetrioolrecht stijgt doorgaans instappen
naareenuiteindelijke hoogtetussende200en
600gulden perjaar.

Deconclusiesluidendanook:
ookindepraktijk isrioolvervangingop
langeretermijn debelangrijkste kostenpost;
hetrioolrecht van360gulden vandestandaardgemeente wordtindetoekomst
volgensdeGRP'sinderdaad realiteit.

Inhetvervolgvanditartikelwordtopde
verschillendeactiviteiten rond rioleringingegaanwaarbij steedsafgesloten wordtmet
mogelijke kostenbesparingen enheteffect op
hetrioolrecht.Degenoemde kostenbesparingenzijn ingeschatopbasisvanervaringen
zijn nietnauwkeurig onderbouwd.
Dagelijks beheer
Dagelijks beheeromvatondermeerhet
inspecteren,reinigen enreparerenvanriolen
enpompen.Inhethuidigedagelijks beheer
zijn geenstructurele ondoelmatigheden
geconstateerd diekunnen leidentot kostenbesparingen.Dekostenvoorhet dagelijks
beheerzullen indetoekomst waarschijnlijk
lichtstijgen doordetoenemende gemiddelde
leeftijd vanrioleringendoorhet toenemende
aandeeldrukriolering.
Vervanging en renovatie
Degemeentehoudtdeconditievande
rioleringinbeeldmetinspectieswaarbijeen
rioolwordtgeclassificeerd opondermeer
waterdichtheid,beschadigingen waterafvoer.
Hierbij wordtvoorvrijverval rioleringde
NEN3399gebruikt.Vervolgensbeslistde
gemeenteofeenriooltoeisaanvervangingof
renovatie.Hierbij kijktdegemeenteniet
alleennaardeclassificatie vanhetriool,maar
ooknaardemogelijkheden om rioleringswerkentecombineren metbijvoorbeeld wegwerkzaamheden.Dezeafstemming iszeerbelangrijk:opbrekenvanverhardingen herstraten
vormeneenaanzienlijk deelvandetotale
kostenvoorrioolvervanging(30 tot60procent,
afhankelijk vanhettypeverharding; ofwel
circa70tot 142gulden vande236gulden inde
standaardgemeente).
Kosrenbesparingenbijvervangingen

renovatiezijn tebereikendoor:
eennaderebeschouwingvanhet classificatiesysteemNEN3399:wanneer isbijvoorbeelddestabiliteitvaneenrioolzodanig
datvervangingdirectnoodzakelijkis;
hetopstellen vaneen classificatiesysteem
voordrukriolering;
eenstandaardisatie vandevertalingvan
declassificatie vaneenrioolnaardenoodzaaktotvervangingofrenovatie.Gemeentenhanteren verschillende ingrijpmaatstaven;
eenverdereverbeteringvandeafstemmingtussen werkzaamheden aanrioleringenwegen.Vaakwordtéénvande
werkzaamheden eerderuitgevoerddan
srriktnoodzakelijk. Hierbij speeltmeedat
werkzaamheden aanwegendeelsgebondenzijn aanjaargebonden uitkeringen.
Detotalemogelijke kostenbesparingop
vervangingenrenovatiebedraagt naarschattingtienprocentopdetotalekostenvoor
vervangingenrenovatie.Dereductievanhet
rioolrecht indestandaardgemeente bedraagt
hiermee24gulden.
Vermindering lozingen opoppervlaktewater
Innationaaleninternationaal verbandis
beslotendatallelozingenopoppervlaktewater
moetenwordengereduceerd.Voordelozingen
uit rioleringishiertoede'basisinspanning' in
hetlevengeroepen.Voorbestaandegemengde
rioolstelsels betekentdebasisinspanningdat
hetstelselvoor2005moetvoldoenaan:7mm
stelselberging,0,7mm/uur pompovercapaciteiten2mmbergingin randvoorzieningen.
Alsnauitvoervandebasisinspanning
blijkt datdewaterkwaliteit nogonvoldoendeis
endatderioleringdaarvandeoorzaakis,dan
zijn aanvullendemaatregelen aanderiolering
(ofhetoppervlakrewater) noodzakelijk. Dit
wordthet'waterkwaliteitsspoor' genoemd.
Indiversegemeentenzijndebasisinspanningenhetwaterkwaliteitsspoor inéénkeer
uitgewerkt.Somsisookderwziindeoptimalisatiebetrokken.Dezewerkwijze leidttoteen
meereffectieve inzervanmiddelenomdetotale
lozingenopoppervlaktewater tereduceren.

Demeestegemeentenstrevenernaardatopeenbepaaldelocatiemetvakerdanéénkeerpertweejaarwateroverlastoptreedtdoorverstopteriolenofteveelregeninkortetijd.
i;0 .
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Organisatie
Onderorganisatieworden algemene
takenverstaanzoalsbeleidsformulering, planvorming,management envoorlichting.De
kostenvanorganisatiezijn afhankelijk vande
groottevanhetbeheersgebied.Vooreen
gemeentemet 10.000inwoners bedraagrde
bijdrage aanhetrioolrecht 21 gulden.Deze
bijdrage daaltnaar 14gulden vooreen
gemeentemet 100.000inwoners.Debesparing
oporganisatieleidtmaximaaltoteenreductie
vanhetrioolrechtvanzevengulden.

Visueleinspectievanhetriool.

Deinvesteringen voordebasisinspanning
bedragen circa5100gulden perwoning. De
bijdragevandetotalebasisinspanninginhet
rioolrecht vandestandaardgemeenteis
31 guldenvandeintotaal360gulden.
Kostenbesparingen bijverminderingvan
delozingenopoppervlaktewater zijn tebereikendoor:
eengecombineerde planvormingen
uitvoer vandebasisinspanning enhet
waterkwaliteitsspoor. Bijvoorkeurwordt
hierbijookderwzibetrokken;
hetoptimaliseren vanhetontwerpvan
randvoorzieningen enandere maatregelen
terreductie vandelozingenopoppervlaktewater (zoalsafkoppelen vanverhardingvanderiolering);
hetcalibreren vanrekenmodellen die
gebruikt wordenomhetgedragvanrioolstelsels,oppervlaktewater enrwzinate
bootsen.Doorcalibreren representeert het
rekenmodeldewerkelijkheid beter.Hierdoorkunnen maatregelen optimaal
wordentoegesneden opdelokalesituatie.
Demogelijke kostenbesparingopdebasisinspanningbedraagtnaarschattingeveneens
tienprocent.Ophetrioolrechtvandestandaardgemeentescheeltditdrieguldenperjaar.
Vermindering lozingen buitengebied
Ongezuiverdelozingen vanafvalwater in
debodem ofopoppervlaktewater zijn na2005
niet meertoegestaan (LozingenbesluitenWvo
enWb).Voorbeperkte huishoudelijke
lozingen wordteenseptictank alsvoldoende
maatregelgezien,tenzij riolering binnen
40meter ligt(danmoetoprioleringworden
aangesloten) ofsprakeisvankwetsbaargebied
(danzijn aanvullende maatregelen nodig).
Opditmoment voldoen nogcirca175.000
percelen(ongeveerdrieprocentvanhet totaal)
inNederland nietaandezelozingenbesluiten.

Debijdrage vanhetreduceren vande
lozingen inhetbuitengebied aanhetrioolrechtvandestandaardgemeente is37gulden.
Hierbij isuitgegaan vanaansluiting oprioleringvandrieprocentextrapercelena30.000
gulden perstuk.
Kostenbesparingen bijdevermindering
vandelozingen inhetbuitengebied zijn te
bereikendoor:
certificering vanIBA's,aannemersen
onderhoudsbedrijven opdatdezeaan
bepaaldekwaliteitseisen voldoen;
naderebestuderingvanhet ontheffingenbeleidvandeprovincies:
demeesteprovincieshebben omslagpuntengeformuleerd, eenenkeleprovincie
maaktvoorallelozingeneen afweging
tussen rioleringenIBA's. Hierbij ishet
typeIBAdatmoetworden toegepast
afhankelijk vande kwetsbaarheid vanhet
gebiedwaarin wordtgeloosd;
inniet-kwetsbaregebiedenmoetvolgens
deLozingenbesluiten tenminsteeen
septictank wordenaangelegd.Deomslagpunten liggenallebovendeaanlegkosten
vaneenseptictankenvariërenvan14.000
tot25.000gulden;
inkwetsbareenzeerkwetsbaregebieden
liggendeomslagpunten aanzienlijk
hoger.Zijvariërenvan 19.000tot48.000
gulden.Ofbij hetvaststellen vande
omslagpunten eenafweging gemaaktis
meteenIBA isnietaltijd duidelijk;
bovendeomslagpunten wordtófdirect
ontheffing verleendófeenmilieurendementsafweging gemaaktófsubsidie
verleend.Achtergronden bijdezeverschillenzijn niet duidelijk.
Steldatindestandaardgemeente inhet
buitengebied IBA'sa 10.000gulden worden
toegepastinplaatsvandrukrioleringa 30.000
gulden,danvalthetrioolrecht30guldenlager
uit.

Financieel beheer
Hetuiteindelijke rioolrechthangt niet
alleen afvandevoornoemdeactiviteitenmaar
ookvanhetfinancieel beheerdateen
gemeentevoertomtrent dehoogtevanhet
huidigerioolrecht,determijn waaropkostendekkingwordtbereikréndekapitaallasten uit
hetverleden.
Politiekekeuzesomtrent destijgingvan
hetrioolrecht enkapitaallasten hebbeneen
aanzienlijke invloedopdehoogtevanhet
rioolrecht.
Niet elke gemeente is een
standaardgemeente
Afwijkingen vanherrioolrechtvande
standaardgemeenteontstaandoor:
afwijkingen indegemiddelde levensduur
vanrioleringdoorbijvoorbeeld liggingin
eenveenweidegebied ofopzeergoede
grondslag;
aanzienlijke inspanningen tenbehoeve
vandekwaliteitvanhetoppervlaktewater;
eenrelatiefkleinofjuistgrootbuitengebied;
eenafwijkend rioolrechtbijaanvangen
eventueelgefaseerde verhoging;
verschillen inkapitaallasten uit het
verleden.
Conclusies
Gebaseerdophetvoorgaandekunnende
volgendeconclusiesgetrokken worden:
• hetrioleringsbeleid isoverhetalgemeen
doelmatig;
• besparingen ophet rioolrechtvan 10 tot
15procent(35 tot55gulden ophet totaal
van360gulden)ineenstandaardgemeentezijndenkbaar.Deaandacht
moetdaarbij uitgaan naardevervangingenenderioleringin buitengebieden;
• eensnelleverhogingvanhet rioolrecht
naareenkostendekkend niveauleidtop
langeretermijn tot lagerelokalelasten;
• groteafwijkingen inrioolrechténin
kostenbesparingen zijn mogelijk in
gemeenten metbijzondere rioleringskenmerken. *
H20
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kenwordtvastgesteld waarbinnen hetaandeel
aandakoppervlakken wordtaangegeven.Met
ditaandeelwordt(kwaliteits)onderscheid
gemaakttussenderegenafvoer vanverharde
(straat)oppervlakkenendaken.

Grenzenloosriokrcn:
eenDuits-Nederlandse
vergelijking
I R . J. V O O R H O E V E , DHV W A T E R , T H A N S T R I D E A U
I R . H . V A N W I E R I N G E N , DHV

WATER

Opongeveertien kilometerafstandvindenbijzwareregenvalovcrstomngenplaats opderivierde
Dinkelvanuit dcgemengdestelselsvanLosser(Nederland)enGronau (Duitsland).Het beleidende
berekeningsmethodieken tenaanzienvandezeoverstortiugeiiaan weerszijden van degrenszijn
vergelekenen iserindepraktijk onderzochtwelkegevolgendit heeft voordetetreffen voorzieningen
endedaarmeegemoeidekosten.Hieruitblijkt datdeeisen terbeperkingvandevuiluitworp aande
Nederlandsezijdevandegrensaanzienlijk zwaarderzijn enalsgevolghiervan dekostenvoor
vcrbctenngsmaatregelenaanzienlijk hoger.
Inoost-Nederland stromen enkelegrensoverschrijdende waterlopen,bijvoorbeeld de
Dinkel.ZowelinNederland alsDuitsland
bestaatdewensomdewaterkwaliteitvan
dezerivierteverbeteren.Eenbelangrijk aspect
hierbij isdevuilemissie uitdegemengde
rioolstelsels.Hetbeleid vanNederland respectievelijkDuitsland kentopditpuntgeen
afstemming.Totvoorkortwasooknooit
onderzoekverricht naardeverschillenofovereenkomsten inhetbeleidvandebeidelanden.
OpinitiatiefvanhetWaterschapReggeen
DinkeleninsamenwerkingmetdeStUA
(StaatlicheUmweltamt) teHerten isvorigjaar
deeerstestudieuitgevoerdwaarinhetNederlandseenDuitse (Nordrhein-Westfahlen)
beleidophetgebiedvanvuilemissies uit
gemengderioolstelselsisvergeleken.
Alspraktischetoepassingzijndetheoretischevuilemissiesvanderioolstelselsvan
Losser(NL)enGronau(D) volgensNederlandseenDuitserichtlijnen berekendenzijn
verbeteringsmaatregelen uitgewerkt.Hierdoor iseenbeeldontstaan vandeverhouding
indelozingendiealsgevolgvanhetgevoerde
beleidwordentoegestaan.Destudieismedegefinancierd doorhetRIZA,deStichting
R10NEDendeProvincieOverijssel enis
uitgevoerddoorDHVWaterenhet
Ingenieursgesellschaft Dr.Sieker.Ookde
gemeentenGronauenLosserhebben
medewerking verleend.

24 H 2 0

IZ-2000

Algemene vergelijking
Allereerstiseenalgemene vergelijking
gemaakt vanderegelgevingenberekeningsmethodenmetbetrekkingtotgemengderioolstelselsinNederlandenin Nordrhein-Westfahlen.Vervolgensisdoorbeidebureausde
hydraulischeafvoercapaciteit endevuilemissie
berekendvanzowelhetgemengderioolstelsel
vanLosseralsdatvanGronau,waarbij het
Nederlandsebureau deNederlandse richtlijnen heeft gehanteerd enhetDuitsebureau
derichtlijnen vanNordrhein-Westfahlen. Ook
hebbenbeidebureausvoorbeidestelselsde
verbeteringen bepaalddienodigzijnomaan
derespectievelijke richtlijnen tevoldoenen
zijn hiervandekostengeraamd.
Gegevens
Deinventarisatie vandevastegeometrischegegevensvoorderioolstelselszijn in
Duitsland enNederlandvrijwel dezelfde.De
gegevenswordenopvergelijkbare wijzein
tabelvormverzameld.Zekunnen voortoepassingindeverschillenderekenmodellen relatief
eenvoudigwordengeconverteerd.Deinventarisatievandeaangesloten afvoerende oppervlakkenisechterverschillend.InNederland
wordendeoppervlakken voordehydrodynamischeberekeningen onderscheiden naar
geslotenenopenverhardingen, metdaarnaast
hellendeenplattedaken.
Daartegenover staatdatinDuitsland
uitsluitend hettotaalaanverhardeoppervlak-

Berekeningsmethodieken
Dehydraulischeberekeningenvoorde
controlevandeafvoercapaciteit envoorde
bepalingvandevuilemissiewordeninNederlandmetéénmodeluitgevoerd.Gebaseerdop
reeksberekeningen wordendeoverstortende
volumesbepaaldwaaruitdevuilemissiewordt
berekend metbehulpvanvasteconcentraties.
Devuilemissieberekeningen vormeneenvast
onderdeelvandetoetsingaandebasisinspanning.
InDuitsland wordentweemodellen
gehanteerd:eenhydrodynamisch modelvoor
decontrolevandeafvoercapaciteit eneensterk
geschematiseerd hydrologisch meerbaksmodel
voordebepalingvandevuilemissie.Ditmodel
wordtquavolumesgekalibreerd aanderesultatenvanhethydrodynamische model.Op
basisvanonderscheid in vuilconcentraties
tussendwa,inloopvanafverhardingenen
inloopvanafdaken wordendegemiddelde
concentraties(volledigemenging)indeonderscheidendeelgebieden (bakken)berekend.Met
behulpvanreeksberekeningen wordtmetdit
modeldevuilemissieberekend.
Neerslag
Deontwerpbuienvoorn=o,5/j.(éénkeer
pertweejaar),dieinDuitsland(voorGronau)
enNederland(conform deleidraadmodule
C2100)wordengebruikt,zijn vrijwel gelijkwaardig.Ookdemeerjaren neerslagkarakteristiekenkomengoedovereen.
Inloop
Deinloopwordtgeheelverschillendberekend.HetDuitseinloopmodel berekent,
afhankelijk vandemomentane neerslagintensiteit,eenpercentagevanhetafvoerend oppervlak(effectief oppervlak)datvolledigbijdraagt
aandeinloop.HetNederlandse inloopmodel
iseenenkelbaksmodel metberging, infiltratie,
verdampingenvertraagde afvoer.
Deresultaten vanbeidemodellen zijn
sterkverschillend.VoordeNederlandse
ontwerpbuivanéénkeerpertweejaarkomt
methetDuitsemodel73 procent totafstromingnaarderioleringenmethetNederlandsemodel95procent.Voordereeksberekeningen isdit respectievelijk 50en70procent.
Hydraulische a/voercapaciteit
DevergelijkingtussendeNederlandseen
Duitseontwerpnormen laatziendatbijhet
ontwerpenberekeningvanrioolstelselsop
basisvanhydraulischeafvoercapaciteit geen
groteverschillenbestaan.Inbeidelanden
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velijkalleen naverschillendereducties ten
opzichtevan'externe'berginginrandvoorzieningen indeberekeningen magworden
meegenomen.
HetgevolgvandeminderzwareDuitse
eisen isdatdeinhetrioolstelselvanLosser
aanwezigebergingindebestaandesituatieop
basisvandeDuitseregelsruim voldoendeis
ombinnen hettoegestanejaarlijkse overstortvolumevan32procentvandeinloopteblijven.VoorGronau isdebestaandebergingin
hetrioolstelselreedsvoldoendegroot,datwil
zeggenleidendtoteenjaarlijks overstortvolumevan4rprocent vandeinloop,wanneer
meteenvoudigemiddelen (stuwgebieden)
bovendrempelberging wordtgeactiveerd.

OverstortmGronau.

wordthetvoldoenaanongeveer dezelfde
'wateropstraat' frequenties voorgeschreven.
Hetherberekenen wordtinbeidelanden met
eenontwerpbui n=o,5/j(éénkeerpertweejaar)
uitgevoerd.Bijsaneringwordt inDuitsland
echter n=o,33/j (éénkeerperdriejaar)toegepast.
InDuitslandwotdt indevernieuwdeAr18
vandeATV(definitief, 1999)een'waterop
straat'analysevooriedereputaanbevolen.Het
gebtuikvaneenontwerpbui ismogelijk, maar
devoorkeurwordtgegevenaaneengeselecteerdereeksberekeningvanwegedenauwere
aansluitingmetwerkelijk opgetredenneerslaggebeurtenisssen. InNederland wordende
resultaten uitdereeksberekeningslechtsin
enkelegevallengebruikt vooreen'waterop
straat'analyse.
Vuilcmissic
TussendeNederlandseenDuitseeisen
metbetrekking totdevuilemissie uit
gemengdestelselsendehieruitvolgende
maatregelen enkosten bestaateengroot
vetschil.Terwijl inDuitsland bij toepassing
vanhetwerkbladATV-Arz8afhankelijk vande
plaatselijke omstandigheden eenemissievan
25à45procentvandeinloopgeaccepteerd
wordt(maximaal250kgCZV/haperjaar),is
dezeinNederlandbijde basisinspanning
slechtsachtprocent(maximaal47kgCZV/ha
perjaar).Deeisenaanlozingenviaoverstorten
zijn inNederlanddusduidelijk zwaarder.
Hetverschilisvoornamelijkontstaan door
hetfeitdatinNederlandgemengderioolsrelselsvaneennuttigebetgingvan70kubieke
meterperhectare(zevenmillimeter) werden
voorzien.Ditwordtnogaangevuld meteen
bergbezinkbassin van20kubiekemeterper

hectare(tweemillimeter),wateentotaal
bergingsvolume van90kubiekemeterper
hectateoplevert.Ookdepompovercapaciteit is
inNederlandsubstantieelgtoter(0,7mm/h
versus0,2mm/h).Denuttigebetgingin
Duitsegemengdestelselsbedraagt doorgaans
nietmeerdan40 kubiekemetetpethectare
(viermillimeter).Debovendrempelberging in
herstelselwordt nauwelijks benut.Berging
wordtmeestalbuitenheteigenlijkerioolstelselalsbergbassingepland.
MetdeDuitseberekeningswijze wordtin
hetgevalvanLossereenlozingvan32procent
eninhetgevalvanGronaueenlozingvan41
procentvandeinlooptoegestaan (ditkomt
overeenmetcircar5à25procentvandeneerslag).
Vcibetcriiicjsmoatrccjelcii
Eenbelangrijk verschilisverderdatin
Nederland normaalgesprokengeenregels
voorhetgebruikvanbepaaldetechniekenen
voorhettoepassenvandevootschiiften
wordenvoorgeschreven.Allemaattegelen
kunnen,afhankelijk vanhun invloedopde
emissicreducrie,inoverwegingwordengenomen.Dit houdtbijvoorbeeld ookafkoppelingsmaatregelen en infiltratievoorzieningen
in.InDuitsland zijn bergbassinsvoorgeschrevenindiendevuilemissiedenormoverschrijdt.
Demaatregelen terreductievanoverstortendevolumeswordenverderstetkbeïnvloed
doorhetfeit datinNederland hetrioolstelsel
zelfzoveel mogelijkals
(bovendrempel)bergingwordtbenut(basisinspanning70kubiekemeterperhecrare),
terwijl inDuitslanddezevormvanberging
rekentechnisch wotdtverwaarloosd,respectie-

VolgensdeNederlandsewerkwijze isde
aanwezigeberginginhetstelsel,ondanks
stuwgebieden, nochinLossernochinGronau
voldoendeomaandebasisinspanning te
voldoen.Inbeidestedenzijn aanzienlijke
verbeteringsmaatregelen nodig(randvoorzieningenenafkoppelen), nietalleenomeen
voldoendegrotehydraulische afvoercapaciteit
terealiseren,maarvoornamelijkomaande
eisenaandevuiluirworp revoldoen.
Kosten
DekostenalsgevolgvandeDuitseberekeningen voorzowelLosseralsGronau betreffen
voornamelijk dehydraulischesaneringvande
rioolstelsels.Additionelekostenvoormaatregelenomdevuilemissie te beperken zijn
gering.
VolgensdeNederlandseberekeningsmethodezijn dekostenvoordehydraulische
saneringgeringerdande'Duirse'kosten.Voor
demaatregelen omtevoldoenaandeeisen
vandevuilemissieszijn de'Nederlandse'
kostenechtervelemalenhoger.Dezelaatste
ontstaan vooraldoordeveelzwaardereNederlandseeisen.
VolgensdeDuitseregelsbedragenvoor
Gronaudetotalekostenvootvetbetering
ongeveer 1,15miljard EuroenvoorLosser
ongeveer3,6miljard Euro.UitdeNederlandse
eisenontstaan voorGronau totalekostenvan
circa8,15miljard EuroenvoorLossercirca
8miljard Euro.
Conclusies en aanbevelingen
Afvoercapaciteit
ToepassingvandeDuitseenNederlandse
normenenneerslagkarakteristieken inLosser
enGronaugevengeengroteverschillente
zienvoordehydraulischeafvoercapaciteit.De
ietszwaardereDuitseeisvanéénkeerperdrie
jaar 'wateropstraat'inwoongebiedenwordt
grotendeels gecompenseerd doordegrotere
inloopindeNederlandsemethodebijtoepassingvandeéénkeerperrweejaar ontwerpbui.
H 2 0 ' 22-2OO0
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OverstortinLosser.

DeDuitseanalysevan'water opstraat'is
uitgevoerdmetbehulpvaneengeselecteerde
regenreeksmeteenvolledig hydrodynamisch
model.Eenvergelijking metderesultaten
volgenduiteenenkeleontwerpbuigeeft bij
eenaantalputten aanzienlijke verschillenin
deberekende 'wateropstraat' frequentie.Een
detgelijke analysevanderegenreeksberekeningen wordt inNederlandniet standaard
uitgevoerd.Deresultaten vandezeberekeningendieneninNederlandmeerbenutte
wordenbijdeanalysevanhet verschijnsel
'water opstraat'.
Vuilemissiesinhuidigesituatie
ToepassingvandeDuitseenNederlandse
methodiek leidttotaanzienlijke verschillen in
berekendevuilemissiesinde(voorbeide
dezelfde)bestaandesituatie.MetdeNederlandsemethodiek wordteenongeveertwee
maalgroterevuilemissieberekend.Ditligt
voornamelijk aandegehanteerdeinloopmodellenendegemiddelde toegepaste
concentraties vanhetoverstortende water.
Zoweldeinloopalsdeconcentratiezijn inde

Duitseberekeningswijze lagermeteenlagere
vuilemissiealsgevolg.DatinNederland(te)
veelneerslag'derioleringwordt ingerekend'
wasallangerbekend,onder meerdoorvergelijking metdewerkelijk opdezuiveringen
aankomendedebieten.
Overwogendientdanooktewordenom
dedefaults voorhetinloopmodel inNederland
voordereeksberekeningenaantepassenente
validerenaanervaringenenmetingen.Voorde
controlevanhetstelselopafvoercapaciteit met
deontwerpbui isditnietgewenst:een
bepaaldeveiligheid voordeonzekerheden in
hetinloopgedragbijpiekbuien kanzekergeen
kwaad.
Vuilemissies indeverbeterde situatie
MetdeDuitseberekeningswijze ismet
ATV-A128vastgestelddatLosserinde
bestaandesituatiereedsruimschootsaande
normvoordevuilemissievoldoet.InGronauis
doorafkoppelen enhetbenutten vanbovendrempelberging instuwgebieden relatief
eenvoudigaandenorm tevoldoen.
MetdeNederlandse berekeningswijze
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voldoengeenvanbeidestelselsaandebasisinspanning.InLosserishetafkoppelen van
oppervlakkenenrandvoorzieningen voorgesteld.InGronauzijn naastdezemaatregelen
tevensstuwgebieden enhetverhogenvande
pompovercapacireit voorgesteld.
Devuilemissieindeverbeterde situatie
voldoetindeberekeningenaandenormen.
Indien inGronaudeDuitsevoorstellen
wordenuitgevoerd eninLosserdeNederlandse,danzaldeteverwachten vuilemissie
perhectareaangesloten oppervlakinGronau
vijftotzesmaalgroterzijndaninLosser.
Grotendeels wordtditveroorzaaktdoordevier
maalgroterevolumesdietheoretisch totoverstorting komenenhetontbreken vanhet
bezinkingseffect indevolgensdeDuitse
normen nietbenodigderandvoorziening.
InDuitsland kandooreenverderebenuttingvandebovendrempelbergingopeenvoudigewijze meerberginginhetstelselworden
verkregen.Destudieheeft opnationaal niveau
dediscussiehierover opgestart.
Waterkwalitcirsspoor
Deverbeteringsmaatregelen zijnaan
zowelDuitsealsNederlandsezijdeopgesteld
vanuithetemissiespoor.Hetwaterkwaliteitsspoorendegevolgenvoordewaterkwaliteit
vandeDinkelzijn indezestudienietinogenschouwgenomen.Aanbevolenisomhieraan
ineenvervolgstudieaandacht teschenken.
Aanzienlijke verschillen
Eenvergelijkende studienaardeontwerpnormenenberekeningsmethoden voorvuilemissiesvanuitgemengderioleringinNederlandenNordrhein-Westfahlen heeft aanzienlijkeverschillenaanhetlichtgebracht.Naast
hetbelangrijke feitdateendergelijke studie
aanzettengeeft omvanelkaarrelerenishiermeeookmaarweereensaangetoonddat afvalwaterzichnietaangrenzenofaanberekeningsmethodieken stoortendatwaarnemen
enmereneenhogereprioriteitverdienendan
nu inNederlandeninDuitsland gangbaar
is.«
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^$8^Optimalisatievanafvalwatersystemenmetbehulpvan
genetischealgoritmes
N. WILLEMSEN, TU DELFT, THANS G E M E E N T E W E R K E N ROTTERDAM
J. LANGEVELD, TU D E L F T
F. C L E M E N S , TU DELFT
M. BOOMGAARD, WITTEVEEN+BOS

Deoptimalisatie vantotaleafvalwatersystemen komtsteeds meerindebelangstellingtestaan. Dit
wordtveroorzaaktdoorhet besefdatalleendoorhetbeschouwenvanhettotale afvalwatersysteem
sub-optimalisatie (vanielenvanhetafvalwatersysteem] vermeden kanworden.Desondanksblij/t
hetzoekennaardeoptimaleoplossingeenzeerarbeidsintensief enonzekerprocesdoorhetgrote
aantal vanabelen.Metbehulpvan eengenetisch algoritmekanditzoekproceswordengestroomlijnd
enkanopvrijeenvoudigewijzewordenaangegeven inwelkerichting deoptimaleoplossinggezocht
moetworden.Inditartikelword: uiteengezet hoeeengenetisch algoritme kanworden ingezet bijhet
optimaliseren vaneenafvalwatersysteem.
Eenafvalwatersysteem bestaat inhet
meesteenvoudigegevaluitéénenkelrioolstelseldat,eventueelviaeengemaal, afwatert
opeenRWZI. Ditrioolstelseldient tevoldoen
aanderichtlijnen vandewaterbeheerder ten
aanzienvandebasisinspanning,terwijlde
RWZImoetvoldoenaandelozingseisenvoor
effluent. Geziendeinteracties tussen riolering
enRWZIishetnoodzakelijk om verbeteringsmaatregelen aanrioleringenzuiveringonderlingaftestemmen.Binnenditeenvoudige
afvalwatersysteem zijn reedsveelmaatregelen
denkbaar,waarbij hetvergrotenvanpompcapaciteiten(gemaal,persleidingenhydraulischecapaciteitRWZI]ofhetaanbrengenvan
extra bergingtotdemeesteenvoudigemaatregelenbehoren.Reedsinditgevalisdekeuze
vandejuiste maatregelnietzotriviaalalshet
lijkt,omdateengrootaantalcombinatiesvan
bergingenpompcapaciteitenmogelijk is.Het
isevenwelmogelijk omnaenigrekenende
liggingvandeoptimaleoplossing(metoptimaalwordthierbedoeld:voldoenaandeeisen
tegenminimale kosten]tebepalen.
Inhetalgemeenzitten afvalwatersystemenechter veelgecompliceerder inelkaar.Een
afvalwatersysteem bestaatvaakuitenkele
(tientallen) kleinerioolstelsels,dieviapersleidingenonderlingenmetdeRWZIverbonden
zijn, waardoor zeerveel mogelijkheden

ontstaan vooringrepen aanhet afvalwatersysteem.Hetmakenvandejuiste keuzeuithet
scalaaanmogelijkheden isineen dergelijke
situatieverrevaneenvoudig.Opdit moment
berustdekeuzevooreenbepaaldeverbeteringsmaatregel vooralopdeervaringvande
verschillendebeheerders,diehierbij enkele
veelbelovendemaatregelen selecterenen
beoordelen opeffectiviteit enkosten.Dekans,
dathierbij oplossingendieminder voorde
hand liggenoverhethoofd wordengezien,is
groot.Omdergelijke suboptimalisaties te
voorkomen entegelijkertijd tochefficiënt naar
eenoptimaalmaatregelenpakket tekunnen
zoekenkangebruikwordengemaaktvaneen
genetisch algoritme.
Genetischealgoritmes hebben inmiddels
bewezenbinnen bijvoorbeeld devliegtuigin-

Ajb. v.

dustriedatzijmetsuccesvoorgecompliceerde
optimalisatie ofontwerpstudies metzeerveel
variabelen kunnenwordeningezet.Aangezien
deproblematiek vanhetoptimaliseren van
afvalwatersystemen wataantal mogelijke
oplossingenbetreft weinigverschiltvan
andereoptimalisatiestudies, lijkt hetgebruik
vangenetischealgoritmes voor afvalwatersystemenveelbelovend.Inditartikelwordtaan
dehandvaneeneenvoudigvoorbeeldmet
tweeviapersleidingen opdeRWZIaangeslotenkernendemogelijke toepassingvaneen
genetischalgoritme geïllustreerd.
Binnenhetvakgebiedvanrioleringen
afvalwaterbehandeling ishetgebruikvan
genetischealgoritmes nogvrijnieuw.Rauch
enHarremoësgevenaandattoepassingvan
eengenetisch algoritmeondermeer kansrijk
isvoorautomatische kalibratievanmodellen
envoorhetuitvoeren vanoptimalisaties met
behulpvanmulticriteria decisionanalysis.
Eenvoorbeeld vandeeerstetoepassing,automatischekalibratie,wordtgegevendoor
Clemens.Inditartikelligtdenadrukophet
uitvoerenvaneenoptimalisatie vandetotale
kostenvanhetuitvoeren van verbeteringen
aaneen afvalwatersysteem.
Eengenetischalgoritmeiseenzoekproceduregebaseerdopdemechanismenvan
natuurlijke selectie,dezogenaamde 'survival
ofthefittest'.Voorelkepopulatie,diebestaat
uit individuendieelkeen mogelijke
uitvoeringvanhetafvalwatetsysteem vormen,
wordtvanelkindividu de'fitheid' bepaaldaan
dehand vaneendoelfùnctie.Debeste,ofwel
'fitste',individuen makendemeestekansop
voortplanting, waardoorgoedeeigenschappen
aandevolgendegeneratiekunnen worden
doorgegeven.Devoortplanting vindtplaats
metbehulpvandeoperator cross-overen
daarnaastwordtextravariatiebinnende
populatiegebrachtdoorhettoepassenvan
mutatie(ziekader).
De mogelijkheden
Zoalseerdergesteldkanmeteengenerisch algoritmebinnengecompliceerde situatiesrelatiefsnelaangegevenwordeninwelke
richtingdeoptimaleoplossinggezochtmoet

Schemaafvalwatersysteem.
Kern 2
Berging =7 mm
Poe
=1,8mm/h
Kern 1
Berging =5 mm
Poe
=0,5 mm/h

RWZI

H20
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worden.Omhetalgoritmeinstaat testellen
naardeoptimaleoplossingtezoeken ishet
noodzakelijk omdeverschillende mogelijke
oplossingen onderlingaftekunnenwegen.In
hetgevalvaneenafvalwatersysteem optimalisatiewordtgezochtnaardieoplossing waarbij
zogoedkoopmogelijk wordtvoldaaneende
eisen,inditgevaldebasisinspanning.
Voorhetonderlingafwegen vanverschillendealternatievenwordtgebruikgemaakt
vaneenzogenaamdedoelfunctie, waarinalle
relevanteeigenschappen enhet functioneren
vanhetafvalwatersysteem tot uitdrukking
komen.Bijhetoptimaliseren vaneen afvalwatersysteem ligthetvoordehandomeendoelfunctie optestellenopbasisvanjaarlijkse
kosten,aangezieneengrootaantalparameters,
zoalsextrabergingofpompcapaateit, relatief
eenvoudigingelduit tedrukken is. Een
probleemdathierbij optreedt ishet toekennen
vankostenaanovergestort waterofgeloosd
effluent. Beideparameterszijnessentieelvoot
hetbeoordelenvanhetfunctioneren vanhet
afvalwatersysteem enbehorenzodoendete
wordenopgenomenindedoelfunctie.

Indezestudieisalleenrekeninggehouden
metdegevolgenvoorhettotale afvalwatersysteemvanhetaanbrengenvanextrabergingof
hetvergroten vandepompovercapaciteit.In
detoekomst kunnen uiteraard ookandere
maatregelen alsafkoppelen vanverhard oppervlakofinzetvangeavanceerde zuiveringstechnieken(bijvoorbeeld membraanfiltratie) van
effluent indekostenfunctie wordenopgenomen.

dingen(A0pcrsicldlng)
vergrotingvandecapaciteitvandeRWZI
doorvergrotingaangeboden piekdebiet
(AHydr.cap. RWZi)
Operationele kosten:
vergroting influenthoeveelheid (AVlnflucnc)
Heffingoverschrijding basisinspanning(AOVi«.m)
toenameeffluentlozing (AVefflücnt)
Ditresulteert indevolgende doelfunctie:

-I

f«1S ( ^ 0 +«2S (^ OC pomp)+«3E (^persleiding)+a.MJydr.CUp.,
+«^„fluent +«6£ ( ^ 0 + «7^effluent

Dedoelfunctie bevatdevolgendevariabelen:
Investeringskosten:
vergrotingvandebergingindevormvan
eenbergingstank(ABkera)
vergrotingvandepompovercapaciteit
(APOCpomp)
vergroting vandediametervandeperslei-

Hierinzijn (Xi-OLyspecifieke kostenfactoren,gebaseerd opdekostenkentallen uitde
LeidraadRiolering.Binnenditondetzoekis
gestelddatdekostenperkubiekemeterovergestort waterhooggenoegmoetenzijn ombij
alleoplossingen aandebasisinspanningte
voldoen.Ditwasimmerseenharderandvoorwaarde.

Proceduregenetisch algoritme
begin
t:=o

ï.initialiseerpopulatie(t)
2. evalueerpopulatie(t)
Zolangstop-criterium niet
wordtbereikt:
begin
t:=t+i

3.selecteerpopulatie(t)
4.ctossoverpopulatie(t)
5. muteer populatie(t)
6. evalueerpopulatie(t)
eind
eind

Individu 1 Individu 2
Berging 1 in mm
Berging2in mm

7

Pomp 1 inmm/h

0,5

0,5

Pomp2inmm/h

2,8

2,8

Dealgemenestructuur vaneengenetischalgoritmeishierboven
weergegeven.Deeerstestapbijhettoepassenishetinitialiseren van
destartpopulatie.Inditgevalbestonddestartpopulatieuit tienindividuen,diewordengekenmerkt doorverschillendegroottes vande
aantebrengenbergingenteinstalleren pompcapaciteit.Vervolgens
wordtindetweedestapdewaardevandedoelfunctie voorelkindividubepaald.Hieruit volgteenrangorde binnendestartpopulatie.
Destappen3 totenmet6wotdennetzolanguitgevoerd totdateen
bepaaldstop-criterium wordtbereikt.Ditkaneenvoorafbepaald
maximaalaantalsimulatieszijnofeenbepaaldgewensteindresultaat(bijvoorbeeld totalekosten).Instap3 wordtbepaaldwelkeindividuengeselecteetdwordenvoor'voortplanting',gebaseerdopdein
stap2bepaalderangorde.Vervolgensvindt indestappen4en5met
behulpvandeoperatoren 'crossover'en'mutatie'defeitelijke 'voortplanting'plaats.Dezestappen wordentoegelicht inhetschema.De
operator 'crossover'verdeeltdeeigenschappen ('genen')vandegeselecteerdeindividuenoverdenieuwtevormenpopulatie.Indemeest
eenvoudigevormwordenrweeindividuen doorgeknipt, waarnade
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Individu 1 Individu 2

5

Cross-over

Individu 1 Individu 2

Mutatie

•

*

lossedelenwordenuitgewisseld.Doordatdebesteindividuende
meestekanshebbenomgeselecteerd tewordenvoor'crossover'
wordengoedeeigenschappen steedsverderbinnendepopularie
verspreid.Deoperator'mutatie'brengtvariatieaanbinnendenieuw
gevormdeindividuen.Ditisnoodzakelijk omdat debeginpopulatie
slechtseenbeperktaantaleigenschappen bevatenandersnooit
nieuweoplossingen kunnen wordengeïntroduceerd.Naarmatede
mutatiegraad hogerligtzalhetalgoritmemeernieuweeigenschappen introduceren,waardoor hetalgoritmesnellernaarnieuwe
oplossingen zoekt.Bijeentehogemutatiegraadzullengoedeeigenschappenechtertesnelverdwijnen,waardoor hetzoekproces instabielkanworden.Omdit teondervangen kanbeslotenwordenom
hetbesteindividu vanelkegeneratieongemuteerd doortegeven.Dit
heeft totgevolgdathetbesteindividu uitelkevolgendegenetatie
tenminstegelijk aanofbeterisdan hetbesteindividu uitdevoorgaandegeneratie.Tenslottevindtinstap6eenevaluatieplaatsvande
nieuwegeneratieenwordtopnieuweenrangordevastgesteld.*
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deerrapport.

Resultaten berekening:detweebesteindividuen pergeneratie.

Uitvoering
Voordeuitvoeringvandeoptimalisatie
vanhetafvalwatersysteem iseencomputerprogrammageschreven,datdeprocedurein
hetkadervolgt.Dematevan overschrijding
vandebasisinspanning isbepaaldmetbehulp
vanhethydrodynamischepakketHydroWorks.Opbasisvandezegegevensbepaalthet
programma vervolgensperoplossingdetotale
kosten.Indetabelzijnenkeleoplossingen
gegevendiedoorhetgenetisch algoritme zijn
gegenereerd,metperoplossingsteedsdetotale
kosten(Kinkf/j), berging (Binmm)en
pompovercapaciteit (poeinmm/h) perkern.
Dezeoplossingen zijn tevensvoorelkegeneratieweergegeven inafbeelding 2.

nameinhetbegin vandesimulaties convergeerthetalgoritmesnel.Dezesnelheid neemt
steedsverderafnaarmatehetaantal simulatiestoeneemt,(ziefiguur).Ditbetekentdat
eengenetisch algoritmevooralgebruiktkan
wordenomsnelindebuurt vandeoptimale
oplossingtekomen.Voorhetexactlokaliseren
vanhétoptimum moetenvervolgensandere
technieken/nulpuntzoekers ingezetworden.
Veelbelovend
Eengenetisch algoritmeiseenkrachtig
hulpmiddel voorhetuitvoerenvangecompliceerdeoptimalisatievraagstukken. Nadatdoor
degebruiker isaangegeven opwelkeplaatsen
inhetafvalwatersysteem eenbepaaldtype
maatregelen mogelijk is,geeft eengenetisch
algoritmesneleenideevandemeestgunstige
combinatievanmaatregelen envandedimensioneringvandeafzonderlijke maatregelen.
Metdeontwikkeldeprogrammatuur ishet
nietmogelijk omhetgenetisch algoritmezelf
nieuwemaatregelen telaten bedenken.
Ondanksdezebeperkingen ishetgebruikvan
genetischealgoritmesvoordeoptimalisatie
vanafvalwatersystemen eenveelbelovende
techniek,dieindekomendejaren nogverder
zalwordenontwikkeld. :i

Indezeafbeelding isteziendat,terwijlde
besteoplossingpergeneratiesteedswordt
doorgegeven aandevolgendegeneratie,het
algotitmehardzoektnaarnieuweoplossingen.Deuiteindelijke oplossingdiewordt
gevonden,blijkteenvergroting vandeberging
tezijn.Ditislogisch,aangezien eenvergroting
vandepompovercapaciteit eveneensdepersleidingnaardeRWZIvereist,hetgeen aanzienlijkekostenmetzichmeebrengt.
Opbasisvandezeresultaten kangeconcludeerd wordendathetgenetisch algoritme
goedstaat isomzeersnelenbetrouwbaar het
optimum tenaderen vandedoelfunctie.Met

T.ili

met behulp van een generisch algoritme. TU Del/t a/stu-

Besteoplossingen pergeneratie.

generatie

generatie 1
beste
één na
beste

generatie 2
beste
één na
beste

generatie 1 0 0
beste
één n a
beste

K(kf)

231-4

241,9
10

174,8
16,3

183,4
15,3

1651,6

20

0,5
15,7
1,8

1,2

0,5

10,5
1,8

0,7
12,4
1,8

199,7
15,1
5,6

12,7
1,8

12,4

12,4

1,8

2,2

Bi (mm)
Poci(mm/h)
B2 (mm)
Poc2(mm/h)

2,0

16,2
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Tienalternatievezienswijze
ovhetafvalwatersysteemvan
Nijmegen
J. KRUIT, HASKONING B.V.
T. GIJZEL,GEMEENTE NIJMEGEN
P. DEHAAS,ZUIVERINGSSCHAP RIVIERENLAND
J. SEGERS,ZUIVERINGSSCHAP RIVIERENLAND

Eenstudie naarhetafvalwatersysteem van Nijmegen heeft totdeconclusiegeleiddatde kostenhet
laagstblijven alseffluentfiltratie opderioolwaterzuiveringsinstallatietoegepastwordten hetrjrootstegeplandc bergbezinkbassinachterwegeblijft, terwijl dan tochaandeeisenvolgenshetemissiespoorvoldaan wordt.Aandehandvanberekeningen vandevuiluitworp vandezuiveringsinstallatie
enhetrioolstelsel blijkt verderdat de effecten van pieklozmgeuvan hetafvalwater op deIVaa!minimaal zijn.
De gemeenteNijmegen moetconform het
beleidvanderijksoverheid enhetZuiveringsschapRivierenland,hetrioolstelselaanpassen.
Naastreconstructiewerkzaamheden gaathet
omdebouwvanenkelebergbezinkbassins.De
investeringenbedragencirca85 miljoen
gulden.Daarnaast heeft degemeenteNijmegenhetvoornemendoorafkoppelen van

Afti. 1:

Randvoorziening
(bijvoorbeeld bergbezinkbassin)

H20

12-2000

Indatzelfdejaar hebbendegemeente
Nijmegen enhetZuiveringsschapRivierenlandHaskoning B.V. opdrachtverleendeen
afvalwatersysteemstudie inbovenstaande
contextuit tevoeten.Hetbetreft hierhet
systeemdat binnendegemeente Nijmegen
hetafvalwater afvoert naarderioolwaterzuiveringsinstallatie.Deaanvoervanuitandere
gemeenten isnietinbeschouwinggenomen.
Deplansituatie van2010 isalspeiljaargekozen,waarbijervanisuitgegaan datinditjaar
allevigerendemaatregelen volgenshet
Gemeentelijk Rioleringsplan (uit 1994) zijn
gerealiseerd.
Hetdoelvandeafvalwatetsysteemstudie
isvasttestellenwelkealternatievescenario's
kunnen leidentoteenoptimaalwelkend
afvalwatersysteem, waarbij dewaterkwaliteitsdoelstellingen vandewaterbeheerders ende
laagstmaatschappelijke kostenalstandvoorwaardendienen.Hettebereikenemissieniveaumagten hoogstegelijkzijn aandatdat
bereiktwordtnatealisatievandehuidige
inspanningsvoornemens.
Hetafvalwatersysteem vandegemeente
Nijmegen omvatderiolerings-enpersleidingstelselsvandestad,enkeleomliggendekernen
enderioolwaterzuivering (zieafbeelding1).

Hetafvalwatersysteem van Nijmegen.

Gemengd stelsel

3O

verhard oppervlaktestrevennaar duurzame
verbetering vanhetfunctioneren vanhet
stedelijk watersysteem.
HetZuiveringsschapRivierenlandmoet
opgrond vangroeiprognoses meer afvalwater
naardebestaandeRWZI Nijmegen transporterenenbehandelen.TevensmoetdeRWZI
wordenaangepastomeenvergaandestikstof-

verwijdering terealiseren.Hiermeezijninvesteringengemoeidvancirca50 miljoen gulden.
Dooreentotnu toetesectoralebenadering
heeft zoweldegemeentealshetzuiveringsschapeeneigenbeleidsmatigeinvullinggegevenaandeopgelegde inspanningsverplichtingen.
Inhetkadervanhetgezamenlijke beleid
aangaande hetStedelijkWaterbeheer Nijmegenhebbengemeente,zuiveringsschapen
Rijkswaterstaat in 1998 deintentieuitgesprokensamentewerkenaaneenduurzame
watetketen metalsdoeleengezondenveerkrachtigwatersysteem tetealiseren tegende
laagstmaatschappelijke kosten.

Gescheiden stelsel

Hetafvalwater vanhet rioleringsstelsel
wordtmetbehulpvanhethoofdgemaalde
BiezennaardeRWZIgetransporteerd. Het
gemaalishetlaagstepunt vanhetgemengde
stelsel.Metbetrekkingtotdemaximale
aanvoeropdeRWZI neemt het afvalwatersysteemvanNijmegen circa60procentvoorhaar
rekening:ongeveer 10.000kubiekemeterper
uur.Vandegerioleerdestratenvande
gemeenteNijmegen is72 procentuitgevoerd
indevormvanhettypegemengdstelsel
zondetrandvootzieningen.Deovetige27
procentisuitgevoerd indevormvanhettype
gescheidenenéénprocent indevormvanhet
typeverbeterd gescheiden.Deoppervlaktewaterenwaaropineenoverstortsituatie wordt
geloosdzijnstedelijk water,deWaalensloten.
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Om in de nabije toekomst te kunnen
voldoen aan de basisinspanning zal voor de
situatie Nijmegen dit voornamelijk betrekking hebben op het ombouwen van het
gescheiden stelsel van de wijken Dukenburg
en Lindenholt naar een verbeterd gescheiden
stelsel en de bouw van een aantal grote bergbezinkbassins, waaronder bergbezinkbassin
DeBiezen.Het volume van dit bergbezinkbassin zalcirca 25.000kubieke meter moeten
bedragen.

Verdelingvuiluitworpnaartypeontvangendoppervlaktewater.

Uit afbeelding 2blijkt dat deRWZI in
beidesituaties het grootste deel van de totale
vuiluitworp voor haar rekening neemt. Tevens
blijkt dat ondanks het uitvoeren van de
diverse zuiveringstechnische werken de totale
vuiluitworp in de plansituatie met betrekking
tot CZVen Pnauwelijks minder zal zijn,
hetgeen wordt veroorzaakt door een toename

van deaangesloten i.e.'s.Introductie van
nitraatverwijdering opdeRWZIzal een
substantiële bijdrage leveren aan de reductie
van de totale stikstofemissie.
Deverdeling van de vuiluitworp van het
totale afvalwatersysteem naar type ontvangend oppervlaktewater isweergegeven in
afbeelding 3.

DeWaal

DeRWZINijmegen isvan het type
eentraps actief-slibsysteem (285.000i.e à54g.
BZV).Dehuidige installatie isin 1980
gebouwd met als belangrijkste doel om al het
BZVen een deel van het stikstofen fosfaar re
verwijderen. Sinds 1995wordr her fosfaat voor
een deel chemisch verwijderd zodat wordt
voldaan aan het Lozingenbesluit Wvo stedelijk
afvalwater, zijnde een 75procent fosfaatverwijdering in het totale beheersgebied. Dit
houdt in dat voor de RWZINijmegen eenProtaal concentratie van één milligram per liter
wordt nagestreefd.
Volgens het tot nu toe vastgestelde
ontwerp moet de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden uitgebreid met circa 8.000 kubieke
meter beluchtingsvolume en drie identieke
nabezinktanks. Het ontwerp isreeds bijgesteld
opbasisvan deovereenkomst met de Afvalverbranding RegioNijmegen met betrekking tot
het leveren van restwarmtestromen. DeRWZI
zal moeten voldoen aan eenN-rotaal van
maximaal 10milligram per liter alsjaargemiddelde.
Op basis van deNWRW-richtlijnen, meetwaarden, prognoses en dynamische modelleringsberekeningen van het afvalwatersysteem
isde vuiluitworp in de huidige siruatie en de
plansituatie volgens de basisinspanning
bepaald.

Tabel1:

Beoordelingscenario's

scenario extra
kosten
afkoppeling

reductie
kosten
randvoorzieningen

reductie
kosten
rwzi

extramaat- aanvulling kwaliteit
schappelijke grondwater stedelijk
kosten
afvalwater

/miljoen

/miljoen

/miljoen

/miljoen

33,6

it,6

-

22

7,5*
40

11,6

38
In afbeelding 2iseen vergelijking van de
vuiluitworpen van desituatie 1994en de plansituatie 2010weergegeven, waarbij de totalen
van 1994op 100procent zijn gesteld.

6
-7,5

0/+

7,5

o

23,5

0/+

-30,5

+= positiefeffect, 0/+ = licht positiefeffect, o=geen resultaat,-=negatief effect
*=achterwege laten aankoppelen; maatregelen in het kader van het waterkwaliteitsspoor
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Hetblijkt datvandevuiluitworpverreweghetgrootstegedeeltewotdtgeloosdopde
Waal.DeRWZIneemtopjaarbasis circa 95
procent vandezevuiluitworp voorhaarrekeningneemt.Inhetbeheersplan vanRijkswaterstaat is deWaalalseen hoofdtransportas
gedefinieerd metdelaagsteecologischedoelstelling.DeWaalheeft geeninvloedopde
kwaliteit vanhetstedelijk water.Het stedelijk
waterkanwelalskwetsbaar ontvangend
oppervlaktewater wordengekenmerkt.De
slotenhebbeneenlandbouwkundige en
stedelijke bestemming.
Alternatieven
Voorhetopstellen vandealternatieve
scenario'szijn devolgendestrategieën gehanteerd;
-strevennaareenminimalisatievande
vereisteconventionele randvoorzieningendoorintroductie van afkoppeling
vanverhardoppervlak in hetgemengde
stelsel;
-streven naar hetachterwegelatenvande
aankoppeling vande gescheiden stelsels
ophetrioolstelselnaardeRWZI;
-strevennaareencombinatievanbovenstaande mogelijkheden
-enstreven naarextraverwijdering van
devuiluitworp opdeRWZIdaar hierhet
zwaartepunt vandetotale vuiluitworp
ligténhetachterwegelatenvanhet
bouwenvanhetbergbezinkbassin de
Biezen.

Legenda
Gemengd stelsel
Randvoorziening
(bijvoorbeeld bergbezinkbassin)

Afi).4:

CZV: 6 2 2 5 0 kg/J

Debelangrijkste alternatievescenario'sin
dezestudiezijn schematisch weergegevenin
afbeelding 4.

CZV: 52.250 kg/J
GarnaaldaBkuan

CZVr 30.010 kg.j

CZV: 1.225.230 Wg/|

Uitdelaatsteafbeelding blijkt datdoot
hetnietinzetten vaneenbergbezinkbassinde
CZV-vrachtopdeWaalmet28.000kg/j
toeneemt.Ditbetekenteenverhogingvande
vuilemissievancircatweeptocentten
opzichtevandeplansituatie.Debovengenoemdeextravuiluitwotpmoet, uitgaande
vaneenconsistentbeleidvanhetemissiespoor,bijdeRWZImetbehulpvan effluentfiltratiewordenverwijderd. Ditbetekentvootde
RWZINijmegen het implementeren vaneen
vlokkingfiltratie voordebehandelingvan
circa 20procentvanhetgezuiverde DWAdebiet,zijnde 1.000kubiekemeterperuur.
Dealternatievescenario'szijn beoordeeld
3Z

H 2 0 ff 2Z-2000

Effluentfiltratie

De belangrijkste alternatieve scenario's.

QamaaldaStolan

Inscenario4 is metbehulpvandegeprognosticeerdevuiluitworpen bijhetoverstortpunt de Biezenendynamischemodelleringvan
deRWZImetSIMBAdetotalejaarlijkse vuiluitworpvanhetafvalwatetsysteem opdeWaal
berekend.Hierbijzijn tweemodelvarianten
onderzocht,zoalsweetgegeveninafbeelding5.

Gescheidenstelsel

CZV: 52.250 kg/]

CZV: 1.222.500 kg/J

CZV: 22.240 kgj

Weal(CZV: 1.247.470kg/J)

Waal [CZV: 1.274.850 kg/JI

De tevenvachtenvuiluitworppersysteemonderdeel.

opde geraamdeinvesteringskosten,jaatgemiddeldevuiluitworp richting oppervlaktewater,
bijdrageaandeaanvullingvanhet grondwater
enbijdrageaande kwaliteitvanhetstedelijk
watet.Debeootdelingisweergegevenintabel
1.Hierinistevensdeplansituatieweetgeven.
Doordehogebijdrage vandetotale
vuiluitwotp vandeRWZIheeft het toepassen
afkoppeling ofhetachtetwegelatenvan
aankoppelingnietofnauwelijks effect opde
verdelingvandegezamenlijke vuiluitworp,
zoalsberekend indeplansituatie.
Uittabel 1 blijktdateen filtratievoorzieningvaneendeelvanheteffluent bijachterwegelarenvandebouwvanhetbergbezink-

bassindeBiezeneensubstantiëlereductievan
detotaleinvesteringenmetzichmeezalbrengen,zijndecirca25procent.Opbasisvande
beoordelingis scenario4nadergeverifieerd met
betrekkingtotexploitatiekosten vanhetbergbezinkbassinende effluentfiltratiehet effect
vanpieklozingenvanhetrioolstelsel,bijhet
achterwegelatenvandebouwvanhetbassin
de BiezenopdewaterkwaliteitvandeWaal.
Aandehand vandewaterkwaliteitsgegevensvanhetmeerpunt Lobithvandepetiode
januari 1997 -septembet 1999 isdewatetkwaliteitgeïnventatiseeid.Hetminimale
afvoerdebier endeminimale vuilconcenrraties
zijn maatgevendomeeneffect vaneenpiek-
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lozing te kwantiferen. Uit degegevens blijkt
dat het minimale afvoerdebiet van van de
Waal ï.ooo kubieke metet per seconde
bedraagt. De laagsteN totaa i-concentratie die
gedurende deze periode werd gemeten
bedroeg 1,9 mg/l. DeCZV-concentratie in de
Waal bedraagt circa 10mg/l.

bassin van 25.000kubieke meter en een
continu vlokkingsfiltiatie voot effluent, met
randvoorzieningen, met een capaciteit van
1.000 kubieke meter per uur zijn weergegeven
in tabel 2.
Uit de laatste tabel blijkt dat de exploitatiekosten bij implementatie van het bergbezinkbassin veel hoger zijn dan de inzet van
effluentfiltratie. Het verschil wordt hoofdzakelijk bepaald door de kapitaalslasten.

Het blijkt dat deNtotaai-vracht uit het afvalwatersysteem maximaal één procent bedraagt
ten opzichte van deminimaleNtotaai-vracht van
deWaal.DeCZV-vracht uit het afvalwatersysteem bedraagt maximaal tweeprocent ten
opzichte van deminimale CZV-vracht. Hierbij
maakt het niet ofnauwelijks uit ofereen bergbezinkbassin wordtgeplaatst. Derhalve isvasrgesteld dat het effect van pieklozingen van het
rioolstelselopdeWaal teverwaarlozen is.

Conclusies
•

De exploitatiekosten van een bergbezink-

Tabel2;

•

Het grootste deel van de totale vuiluitworp van het afvalwatersysteem Nijmegen wordt geloosd op deWaal (95-98%).
Hiervan neemt deRWZIverreweg het
grootste deel voot haar rekening;
Allescenario's behalve scenario 4 leiden,

Deexploitatiekosten(inguldens)vandevuiluitworpreductievoorzienin^en.

exploitatiekosten
kapitaalslasten
onderhoudskosten
personeelskosten
energiekosten
slibverwerking
Totaal

bergbezinkbassin

effluentfiltratie

2.700.000

760.000

370.000

110.000

20.000

20.000

nihil

25.000

3.100.000

1.100.000

11)0.000

•

bij gelijkblijvende jaarlijkse vuiluitworp,
tot hogere investeringen dan de geplande
maatregelen volgens het GRP;
De introductie van effluentfiltiatie op de
RWZI(continue lozing op deWaal)en het
achterwege laten van de realisatie van het
bergbezinkbassin de Biezen (discontinue
lozing op deWaal) leiden tot de laagste
maatschappelijke kosten waarbij opjaarbasis aan de eisen van het emissiespoor
wordt voldaan. Dit scenario kan leiden tot
een reductie van de totale investeringen
met circa 30miljoen gulden en van circa
twee miljoen gulden perjaar opde exploitatiekosten;
Deeffecten van een pieklozing van het
rioolstelsel Nijmegen op deWaal zullen
bij het achtetwegelaten van het bassin de
Biezen te verwaarlozen zijn.

Rijkswaterstaat heeft te kennen gegeven
dat zij zich kunnen vinden in de boven
geschetste alternatieve zienswijze. Er is geadviseerd effluentfiltratie op de RWZI Nijmegen
te introduceren en de bouw van het bassin de
Biezen achterwege te laten. De gemeente
Nijmegen en het Zuivetingsschap Rivierenland zijn in overleg over de wijze waarop
omgegaan wordt met de resultaten van de
uitgevoerde optimalisatiestudie, alsmede het
vervolgtraject, f
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van de werking van de regeling, mede aande
hand van de verkregen praktijkresultaten.Op
basis hiervan kanworden aangegeven welke
voordelen behaald kunnen worden.

Kenmerken vande regeling
In een dynamisch zandfilter bestaateen
continu evenwicht tussen deaanvoer van stof
met hettebehandelen water endeafvoer van
stof,ingeconcentreerde vorm, methetwaswater,datnodig isvoor de reiniging vanhet
zand.Voordezandreiniging wordt gebruik
gemaakt van hetairlift-principe, waarmeehet
zand door middel van perslucht naatde
wasinrichting wordt geleid.

Dynamischezanàfûtratk:
succesvolleintroàuctievaneen
filterregeling

Decontinue teinigingsptocedure impliceertdatzich onder stationaire condities inde
poriën vanhet filterbed een bepaalde
constante hoeveelheid stofbevindt (constante
filterbedweerstand). Ditintegenstellingtot
een klassiek filter, waarbij destofzich
ophoopt, waarna een batchgewijze spoeling
plaats moet vinden (oplopende weerstand).
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Actievesturing vandecondities, waaronder dynamische zand/titratie wordt bedreven, leidt totbetere
prestaties. Hierdoor kan zowel voordejysisch-cftemische alsbiologische toepassingen eenkritischer
ontwerp plaatsvinden enonder wisselende bedrijfsomstandigheden hetmaximale rendement bereikt
worden.
Dynamische zandfiltratie, waarbijhet
zand wordt gereinigd tijdens het filtratieproces,zodat geen terugspoelonderbrekingen
nodigzijn, iseen zuiveringsconcept, datregelmatig wordt toegepast voor fysisch-chemische
scheidingsprocessen (verwijderingvan
zwevende stof) enbiologische processen, zoals
(de)nitrificatie. Reden daarvoor isdeeenvoud,
bedrijfszekerheid encompactheid vanhet
systeem endemogelijkheid tot verwerking
van wisselende stofbelastingen.
In tegenstelling totklassieke,opwaartsof
neerwaarts doorstroomde zandfiltratie,
kenmerkt zich dynamische zandfiltratie door
een extra stuurparameter, waarmee de filter-
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Indepraktijk isaangetoond dathet filterrendement wordt beïnvloed door demate
waarin deporiën vaneen zandfilter zijn
gevuld.Datbetekent dateen actieve sturing
op deze vullingsgraad toteen rendementsverhoging leidt. Diesturing isdeessentie vande
regeling van een dynamisch zandfilter.Een
maat voordevullingsgraad vormt de actuele
bedweerstand, diewordt bepaald doordesom
vandehydraulische (schoon)bedweerstanden
de additionele bedweerstand alsgevolg van
depositie ofbiomassagroei indeporiën.Inde
praktijk vindt regeling plaats opbasisvan
continue meting van enkele procesparameters:
voedingsdebiet (filtratiesnelheidj, watertemperatuur enbedweerstand. Deze meetwaardes
worden herleid toteen setpoint-waarde voor
de weerstand, die vergeleken wordt metde
actueel gemeten filterbedweerstand. Wijktde
actuele waarde af danvindt correctie plaats
door middel vanwijziging van het luchtdebiet

belading kanworden aangepast aande
momentane procesomstandigheden: de zandcirculatiesnelheid.
Om dezeparameter alseen actieve stuurparameter tekunnen gebruiken iseen filterregelingsysteem ontwikkeld.Debasisvoordeze
regeling isbij Gemeentewaterleidingen Amsterdam indepraktijk getoetst bij de optimalisatie
vandynamische vlokkingsfiltratie voor fosfaatverwijdering enverwijdering van zwevende
stof/colloïdaal materiaaluitoppervlaktewater.
Aansluitend isderegeling toegepast ter optimalisatievan eendynamische filterinstallatieten
behoeve vanbiologischedenitrificatie bij Hoogheemraadschap Delfland.
Hieronder volgt een korte beschrijving

RelatietussenjiltrarierendementenzandarculatiebijvlokkmcjsjiltTaricvan
oppervlaktewater.
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Optimaal^eregeldjilterbedrijfvoor biologische denitrificatie.
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