Nogmaals het VIS-stelsel

1. Inleiding
In het artikel 'Het vuilinsluitend gemengd
rioolstelsel' [1],thans meer bekend als
VIS-gemengd stelsel, wordt beschreven
hoe een gemengd rioolstelsel kan worden
ingericht als een vuilinsluitend stelsel. De
reacties in H 2 0 op dit artikel en op het
aansluitende artikel 'De vuiluitworp van
een vuilinsluitend gemengd rioolstelsel'
[2], en de recente publikatie 'Een nieuwe
visie op het rendement van bergbezinkbassins' [3],bevatten een zinvolle
discussie over de vraag welke weg we met
de sanering van rioolstelsels moeten
bewandelen.
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Samenvatting
Het in dit blad geïntroduceerde VIS-gemengd stelsel heeft bij velen belangstelling
gewekt. Het stelsel wordt inmiddels op tal van plaatsen toegepast. De beperking
van de vuilemissie van een VIS-gemengd stelsel wordt bereikt door het insluiten
van vuil in het stelsel. Het verbeterd gescheiden rioolstelsel ontleent zijn geringe
vuiluitworp voor een belangrijk deel aan dezelfde werkingsprincipes.
Het insluiten van vuil, korte vloeitijden naar vuilinsluitende berging en goede
stromingscondities in de rioolstelsels zijn de belangrijkste spelregels bij het
inrichten van een VIS-gemengd stelsel. Aan deze aspecten wordt in dit artikel
nader aandacht besteed.
Er zijn tal van creatieve VIS-oplossingen te bedenken. Het 'VIS-semi gescheiden
stelsel', een stelsel dat op vele lokaties met veel oppervlaktewater toepasbaar is,
wordt behandeld. Dit stelsel is door HASKONING voorgesteld voor de
binnenstad van Delft. Tevens wordt een 'VIS-gescheiden stelsel' besproken, dat in
vlakke gebieden met een hoge grondwaterstand belangrijke kostenvoordelen kan
hebben ten opzichte van het verbeterd gescheiden stelsel.

Afbeelding 1geeft schematisch de
inrichting en werking van de drie tot op
heden door de auteurs gepresenteerde
typen VIS-stelsels weer.
2. Lange termijn-visie
De werkgroep VI van de CUWVO [4]
adviseert het formuleren van een langetermijnvisie voor de ontwikkeling van

rioolstelsels. Tenslotte moet er in de
stelsels heel wat gebeuren. In de notitie
'Rioleringen in Zuid-Holland' [5] is aangegeven dat tot het jaar 2010, 4500 km
ofwel meer dan 50% van het totale areaal
aan vrijvervalriolering in Zuid-Holland,
voor vervanging in aanmerking zou
moeten komen. De vraag of dit ook geldt
voor de rest van Nederland hangt nauw
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Gezien het maatschappelijk belang, dat
met optimale oplossingen is gediend, is
uitwisseling van kennis en ervaring van
groot belang.
Door genoemde reacties en de
bevindingen in publikatie [3] zijn de
auteurs in hun overtuiging gesterkt, dat
het een zinvolle optie is de reductie van
de vuiluitworp binnen de buizenstelsels
van de riolering te zoeken.
In deze bijdrage wordt een aantal nog
onvoldoende belichte aspecten van het
VIS-gemengd stelsel behandeld. Zoals
door de auteurs al eerder is gesteld, zijn er
vele manieren om een gemengd rioolstelsel in te richten als VIS-stelsel. Een
voorbeeld hiervan, het 'VIS-semi
gescheiden stelsel' wordt navolgend
gepresenteerd. Dit stelsel is op te vatten
als een mengvorm van gemengd en
verbeterd gescheiden stelsels. Nagenoeg
de volledige inhoud van dit type stelsel is
vuilinsluitend. Het stelsel is op vele
lokaties met veel oppervlaktewater
toepasbaar en bewegende mechanische
elementen, zoals insluitkleppen, ontbreken
volledig.
Tenslotte wordt een 'VIS-gescheiden
stelsel' behandeld, waarbij volstaan kan
worden met een geringere pompovercapaciteit en waarop de lozing van drainwater toelaatbaar is.
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samen met de vraag: Wanneer
functioneert een riool nog acceptabel,
vooral gezien in het licht van de vuiluitworpreductie?
Alle reden om ons, conform het advies
van de CUWVO, zo snel mogelijk te
richten op de lange-termijnvisie, waarbij
fundamenteel wordt gewerkt aan het
bereiken van het einddoel: een zodanige
emissiereductie dat minimaal de
Algemene Milieu Kwaliteit van het
ontvangende water kan worden gehaald.
Bij een lange-termijnvisie hoort uiteraard
een faseringsplan, waarbij voorrang wordt
gegeven aan het opheffen van knelpunten,
zoals door de CUWVO wordt bepleit voor
de korte-termijnaanpak. Wel moet naar de
mening van de auteurs een zekere reserve
worden betracht ten aanzien van kostbare
maatregelen die nog nader onderzoek
behoeven en is het snel opstarten van
zodanig onderzoek uiterst urgent.
3. Optimale stromingscondities
Om optimale stromingscondities in rioolstelsels te verkrijgen zal het roer in
riolerend Nederland radicaal om moeten.
Uit contacten met buizenfabrikanten blijkt
dat hier wordt nagedacht over een buisvorm die beter aansluit bij de droogweersituatie in de rioolstelsels. Als daarbij
duidelijke afspraken worden gemaakt over
een optimale inrichting, minimale bodemverhangen in relatie tot de functie van het
riool, en extra aandacht wordt besteed aan
de afwerking van inspectieputten, zijn we
voor de DWA-situatie een heel eind op de
goede weg.
4. Vuilinsluitende berging
Om onduidelijkheid over het begrip
vuilinsluitende berging te voorkomen is
het zinvol deze in een definitie vast te
leggen. De volgende definitie is als
voorzet in deze bedoeld:
- Berging in een rioolstelsel kan als
vuilinsluitend worden aangemerkt als deze
wordt gevuld door de relatief vuile 'first
flush' van buien en het ingestroomde
afvalwater uitsluitend naar een zuiveringsinrichting kan worden afgevoerd.
Vuilinsluitende berging dient dus aan
twee criteria te voldoen:
- het bestaan van een 'first flush', waarbij
de stromingstijd in het toevoerstelsel een
grote rol speelt;
- het insluiten van de 'first flush' zodanig
dat deze uitsluitend kan afstromen naar
een zuiveringsinrichting.
5. Parallellen tussen verbeterd
gescheiden stelsel en VIS-gemengd
stelsel
Uit de onderzoekingen van de NWRW
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blijkt overduidelijk dat de vuiluitworp bij
een verbeterd gescheiden rioolstelsel [6]
het geringst is. Reden voor werkgroep VI
van de CUWVO om dit type stelsel in het
bijzonder aan te bevelen.
De vuilreductie van een verbeterd
gescheiden stelsel, zoals beschreven door
de NWRW, berust voor een groot deel op
het insluiten van vuil. De droogweerafvoer
in het vuilwaterstelsel is sowieso
ingesloten. De 'first flush' van het eerste,
veelal meest verontreinigde, hemelwater
van het verhard oppervlak plus de ergste
verontreiniging van verkeerde aansluitingen wordt eveneens geborgen in de
vuilwaterriolering.
Om insluiten van de 'first-flush' te
bevorderen, verdient het aanbeveling de
veelal verlangde berging van 4 mm voor
een belangrijk deel te realiseren in de
vuilwaterriolering.
6. Stromingscondities in VIS-riolen
De stromingscondities in de vuilwaterriolering van een verbeterd gescheiden
stelsel zijn in hoge mate vergelijkbaar met
die van VIS-riolen in een VIS-gemengd
stelsel. Ook het vuilwaterstelsel van een
verbeterd gescheiden stelsel moet de vaste
stoffen van de DWA-lozingen afvoeren,
en het instromend zand etc. dat vanuit de
hemelwaterriolering naar het rioolgemaal
wordt afgevoerd. Oua stoffen die
ingezameld en getransporteerd moeten
worden is er geen verschil tussen
verbeterd gescheiden en VIS-gemengd
stelsel.
De stroomsnelheden in de vuilwaterriolering van een verbeterd gescheiden
stelsel zijn tijdens hemelwaterafvoer
afhankelijk van de snelheid van vulling en
daarna in hoofdzaak van de pompcapaciteit. HASKONING heeft ruim
20 jaar ervaring met verbeterd gescheiden
stelsels. Deze stelsels blijken in het
algemeen probleemloos in onderhoud. Bij
toepassing van stroomprofielen in grote
VIS-riolen (foto's 1en 2), zijn ook bij een
VIS-gemengd stelsel geen problemen te
verwachten.
7. VIS-semi gescheiden stelsel
De hierna te bespreken variant van het
VIS-gemengd stelsel benadert de werking
van een verbeterd gescheiden stelsel en
leent zich voor toepassing in vlakke
gebieden. Deze variant is door
HASKONING onder andere voorgesteld
voor de riolering van de binnenstad van
Delft.
De gemengde riolering van de binnenstad
van Delft is de afgelopen jaren grotendeels vernieuwd; de afmetingen van de

riolen zijn, mede wegens ruimtegebrek,
overwegend o 300 mm en o 400 mm. De
berging in het stelsel bedraagt ca. 6 mm.
Het rioolstelsel telt tientallen overstorten.
De huisaansluitingen zijn overwegend
gemengde afvoeren, voor afval- en hemelwater. Waar de wegverharding niet rechtstreeks afwatert op de grachten, zijn ook
de kolken op de riolering aangesloten.
HASKONING heeft hier voorgesteld om
nagenoeg het complete stelsel vuilinsluitend te maken, door voorafgaand aan
de eerstvolgende herstraatronde (die
gemiddeld eens per 10 jaar plaatsvindt),
op iedere huisaansluiting en kolkaansluiting een 'interne overloop' aan te
brengen. Dit gebeurt door deze aansluitingen onderling in de lengterichting te
koppelen aan een klein riool, het parallelle
overloopriool, dat op bepaalde afstanden
wordt verbonden met kleine overstorten,
aangebracht in de kademuur. Afbeelding 2
illustreert de voorgestelde optie. Alle
overstorten bevinden zich op dezelfde
hoogte.
De hydraulische werking van dit systeem
is als volgt:
- bij droog weer wordt via het bestaande
riool afgevoerd.
- bij regenval wordt de eerste 6 mm via
de aansluitleidingen vrij in het bestaande
riool geloosd.
- zodra de berging in het bestaande rioolstelsel vol is vindt alleen in de omgeving
van het gemaal nog afvoer naar het
gemaal plaats. De waterstand in het stelsel
stijgt en de huis-en kolkaansluitingen gaan
overlopen in het parallelle overloopriool.
- bij verdere vulling treden de externe
overstorten via dit parallelle overloopriool
in werking en blijft de waterinhoud van
het bestaande rioolstelsel ingesloten in dit
stelsel.
Door de mogelijkheid om veel kleine
overstorten te maken, kunnen de
afmetingen van de parallelle overloopriolen gering blijven.
De vuiluitworp van deze variant zal dicht
in de buurt liggen bij die van een
verbeterd gescheiden stelsel; de vuilconcentraties kunnen iets hoger zijn door
de directe vuilwateraanvoer tijdens een
overstorting.
De jaarlijks overstortende watervolumina
zullen door de grotere pompovercapaciteit
en berging (ca. 0,7 mm/h en 6 mm) dan
gebruikelijk in een verbeterd gescheiden
stelsel echter aanzienlijk geringer zijn.
Door een stroomverlamming bij de overstortputten te bewerkstelligen en door
toepassing van een duikschot, wordt vers
drijvend vuil tegengehouden.
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8. Het VIS-gescheiden stelsel
Bij het realiseren van nieuwe verbeterd
gescheiden stelsels en bij de ombouw van
gescheiden stelsels kunnen zich in vlakke
gebieden met hoge grondwaterstanden
complicaties voordoen die financieel grote
consequenties hebben. In waterrijke
vlakke gebieden is vaak gekozen voor
gescheiden systemen waarbij de hemelwaterriolering horizontaal werd aangelegd
in open verbinding met het oppervlaktewater. De hemelwaterriolering wordt
tevens benut voor de afvoer van de noodzakelijke drainage, soms onderbemalen.
Ombouwen van gescheiden stelsels naar
VIS-semi gescheiden rioolstelsel.

verbeterd gescheiden stelsels met een
pompovercapaciteit van 0,3 mm/h kan
voor de waterkwaliteitsbeheerders een
vergroting van de transport- en
zuiveringssystemen inhouden. Voor de
desbetreffende gemeenten betekent de
ombouw tot verbeterd gescheiden stelsel
echter tevens herinrichting van het hemelwaterstelsel en aanleg van een derde
afvoersysteem voor de afvoer van het
drainagewater. De kosten hiervoor zullen
aanzienlijk zijn. Bovendien wordt behalve
de relatief vuile 'first-flush' onnodig
relatief schoon hemelwater ingezameld,
getransporteerd en gezuiverd.
Het eerst afstromend hemelwater van de

verhardingen is, door tal van oorzaken,
vaak aanzienlijk verontreinigd. Het is
daarom wenselijk dit af te voeren naar de
zuiveringsinstallatie. Het resterende
hemelwater dat van de verhardingen
afstroomt zal, vooral bij buien met een
geringe neerslagintensiteit, minder zijn
verontreinigd en rechtstreekse lozing op
het oppervlaktewater wordt toelaatbaar
geacht. Het water van daken wordt
algemeen als relatief schoon gezien.
Met het VIS-gescheiden stelsel wordt
beoogd een oplossing te bereiken waarbij
alleen de droogweerafvoer, de ongewenste
lozingen in kolken en de eerste neerslag
van de (eventueel te selecteren)
verhardingen naar de zuivering worden
afgevoerd.
Bij de ombouw van bestaande gescheiden
stelsels tot VIS-gescheiden stelsels blijven
de dakafvoeren en de drainage-afvoeren
op de hemelwaterriolering aangesloten.
Het hemelwaterstelsel blijft in open
verbinding staan met het oppervlaktewater.
De kolken in de wegverhardingen krijgen
een dubbele,boven elkaar gelegen afvoer,
conform afbeelding 1. De onderste afvoer
is de afvoer, met stankscherm, naar de
vuilwaterriolering; de bovenste afvoer
bestaat uit een overloopleiding die wordt
aangesloten op de hemelwaterriolering.
Om een zorgvuldige uitvoering te
bevorderen kunnen de afvoeren groepsgewijs worden aangesloten op de
inspectieputten.
De werking van dit systeem is als volgt:
- bij droog weer voert het vuilwaterstelsel
• Vervolgoppagina 66.
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putten echter niet tot meetbare verschillen
in de virologische en bacteriologische
kwaliteit van het oevergrondwater.
Door de bij bodempassage optredende
kwaliteitsverbetering kan bij de bereiding
van drinkwater uit oevergrondwater
meestal worden volstaan met behandelingen, die gebruikelijk zijn bij de
produktie van drinkwater uit grondwater,
zoals beluchting en snelfiltratie of droogfiltratie. Voor verwijdering van organische
stoffen (smaak- en reukbezwaren) in het
opgepompte oevergrondwater werd op
een aantal plaatsen in Nederland de
zuivering uitgebreid met ozonisatie en/of
actieve-koolfiltratie. Deze zuiveringsprocessen hebben met uitzondering van
ozonisatie geen virusverwijderend
vermogen. Dit betekent, dat bij bedrijven
die oeverfiltratie toepassen, de virologische betrouwbaarheid van het drinkwater vaak volledig wordt bepaald door de
verwijdering van virussen bij het oeverinfiltratieproces. In Nederland is de
situatie wat dit betreft geruststellend. Bij
de onderzochte lokaties was de gemiddelde reductie van het aantal virussen
tenminste 104, terwijl de bacteriologische
kwaliteitsparameters met een factor van
tenminste 10 3 -10 5 werden verwijderd. De
exacte reductiefactoren van virussen en
een aantal soorten bacteriën konden niet
worden berekend, omdat deze in het
opgepompte oevergrondwater niet werden
aangetoond. De hoge mate van reductie
werd bovendien bereikt in 'worst case
situations'. Van alle in Nederland in
gebruik zijnde onttrekkingsputten van
oevergrondwater zijn de bij dit onderzoek
bemonsterde putten degene met de
kortste ondergrondse afstand van het
water tussen oever en put en de kortste
reistijd. Daarnaast is de onderzoeksperiode zo gekozen, dat het opgepompte
oeverinfiltraat afkomstig was van in de
wintermaanden geïnfiltreerd rivierwater.
Niet alleen wordt dan het grootste aantal
virussen in oppervlaktewater gemeten
door de grote uitscheiding van deze
virussen door de mens in het najaar, maar
tegelijkertijd is bij lage temperaturen de
overlevingstijd van virussen in water en in
de bodem het langst.
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de droogweerafvoer af en het hemelwaterstelsel eventueel drainagewater.
- bij het begin van regenval wordt het
eerste hemelwater van de verhardingen
geloosd op de vuilwaterriolering en wordt
daar ingesloten.
- het vuilwaterstelsel loopt vol, waarna de
kolken via de overloopleiding gaan lozen
op de hemelwaterriolering.
- het hemelwater van de dakafvoeren
wordt volledig geloosd op de hemelwaterriolering.
Omdat bij het VIS-gescheiden stelsel
alleen het oppervlak van de verharding
voor berging in het geding is, kan meer
neerslag van de verhardingen in het vuilwaterstelsel worden geborgen dan bij het
verbeterd gescheiden stelsel.
Bij het dubbel aansluiten van kolken kan
men desgewenst ook selectief te werk
gaan, waarbij voorrang wordt gegeven aan
de kolken in verhardingen die het meest
worden vervuild.
Overigens verdient het aanbeveling het
huidige kolkontwerp in zijn totaliteit
opnieuw te bezien.
De vuiluitworp van een VIS-gescheiden
stelsel zal naar verwachting bij een lagere
pompovercapaciteit (poe) ongeveer gelijk
zijn aan de vuiluitworp van een verbeterd

gescheiden stelsel. We bezien een
verbeterd gescheiden stelsel met 1,5 mm
(vuilinsluitende) berging in het vuilwaterstelsel en een poe = 0,3 mm/h. In een
vergelijkbaar VIS-gescheiden stelsel zal
door het geringere verhard oppervlak
aangesloten op het vuilwaterstelsel deze
(vuilinsluitende) berging toenemen tot ca.
2,5 mm. Betrokken op het totaal
oppervlak van bestratingen en daken zal
een poe van ca 0,2 mm/h voldoende zijn.
Hiertegenover staat een toename met ca.
50% van het totaal geloosde watervolume
door het ontbreken van 2 à 3 mm berging
in het hemelwaterstelsel.
Het aanbrengen van een overloopleiding
op bestaande kolken (met stankscherm)
kan met bestaande hulpstukken via de
bestaande aansluitingen worden
gerealiseerd. Het opnieuw aansluiten van
de kolken kan worden gecombineerd met
de eerstvolgende herbestrating.
Toepassing van twee afvoeren per kolk
vergt een nauwgezette uitvoering en
controle. Aansluiten van de kolken op de
controleputten en toepassing van
verschillende materiaalkleuren bevordert
een juiste aanleg. Het aansluiten van de
kolken vergt dezelfde aandacht als het
gescheiden aansluiten van een woning of
gebouw.
Het VIS-gescheiden systeem biedt geen
garantie voor opvang van verkeerde
aansluitingen op particulier terrein. Een
goede voorlichting en controle op plaatsen
waar verkeerde aansluitingen worden
vermoed, kunnen dit beperken.
Het hier beschreven stelsel is uitsluitend
toepasbaar in vlakke gebieden. Voor
gebieden met hoogteverschillen zijn
aanvullende maatregelen nodig om lokaal
te hoge drukken in het vuilwaterstelsel en
het stromen van regenwater van hogere
naar lagere gebieden via het vuilwaterriool
te voorkomen.
Literatuur
1. Bom, A. Th. 1'. de (1992). Het vuilinslmtend
gemengd rioolstelsel. H 2 0 (25), nr. 10, p. 259-262.
2. Vries, A. H. de (1992). De vuiluitworp van een
vuilmsluitend gemengd rioolstelsel. H , 0 (25), nr. 11, p.
299-302.
3. Veldkamp, R. G. (1992). Een nieuwe visie op het
rendement van bergbezinkbassins. H i O (25) nr. 22 p.
623-628.
4. C U W V O VI subwerkgroep Eisen Rioolwateroverstorten (1992). Aanbevelingen voor het beleid en
de vergunningverlening met betrekking tot overstortingen uit rioolstelsels.
5. Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
1991 i. Rioleringen in Zuid-Holland.
6. Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit N W R W ) 11989). Eindrapportage en
evaluatie van het onderzoek 1982-1989, par. 0.2.5.

• •

•

