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kenwordtvastgesteld waarbinnen hetaandeel
aandakoppervlakken wordtaangegeven.Met
ditaandeelwordt(kwaliteits)onderscheid
gemaakttussenderegenafvoer vanverharde
(straat)oppervlakkenendaken.
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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.
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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

PLATFORM

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.«

