Een kunststofzak van 1.750 kubieke meter als bergbassin in rioolstelsel

1. Inleiding
Onze rioolstelsels hebben over het
algemeen een tweeledige functie:
- de afvoer van afvalwater en hemelwater
op zodanige wijze dat schade en overlast
voor particulieren en bedrijven gering is,
- beperken van milieuverontreiniging in
bodem en open water.
Eén van de conclusies van de onderzoeken, uitgevoerd in het kader van de
Nationale Werkgroep Riolering en
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Waterkwaliteit (NWRW), is dat, ook na
aansluiting van de Nederlandse rioolstelsels op rioolwaterzuiveringsinstallaties
(rwzi's), nog een aanzienlijke vuilemissie
bestaat door lozingen vanuit rioolstelsels
op open water. Eén van de hoofdoorzaken
is de emissie via de overstortconstructies
van gemengde rioolstelsels.
In aansluiting op de doelstellingen van het
NMP en de Derde Nota Waterhuishouding, leggen de provincies in
waterhuishoudingsplannen nieuwe
voorwaarden vast, te verbinden aan
WVO-vergunningen voor overstortingen
op open water. Ook de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO),
heeft voorwaarden geformuleerd om de
vuiluitworp voor overstortingen vanuit
gemengde rioolstelsels te verminderen.

bare randvoorziening. Investeringen
variëren van f 1.000,- tot f2.500,- per m 3
afhankelijk van de grootte van het bassin,
de lokatie en bijkomende voorzieningen.
Vooral kleine bassins, voorzien van goede
reinigingsmogelijkheden, zijn relatief duur.
HASKONING Koninklijk Ingenieurs- en
Architectenbureau te Nijmegen heeft
daarom bij een rioolbuffer te bouwen in
Landgraaf gekozen voor een goedkoper
alternatief. Deze keuze is gemaakt in nauw
overleg met de opdrachtgever, de
gemeente Landgraaf en met instemming
van de beheerder van het open water
waarop wordt geloosd, het Zuiveringschap
Limburg. Dit alternatiefis een flexibel
kunststof vloeistofreservoir, op de markt
gebracht door de firma Albers Alligator te
Wageningen.
Dit flexibele vloeistofreservoir is een zeer
grote kunststof zak met een nuttige
inhoud van circa 1.750 m l
3. Het flexibele bergbassin Landgraaf
Het belangrijkste voordeel van de
toepassing van het flexibele kunststof
reservoir als bergbassin is de lage
kostprijs.
Tegenover deze lage kostprijs staan enige
nadelen:
- Zo zijn deze reservoirs kwetsbaar voor
vandalisme, wat beperkingen stelt aan de
lokaties waar deze bassins toe te passen.
- Een tweede bezwaar is de geringere
levensduur dan van een goed uitgevoerd
betonnen bassin. De levensduur van dit

Het flexibele kunststofbassin Landgraaf is
niet de eerste toepassing van dit type
reservoir als rioolbuffer. In de gemeente
Voerendaal is dit al eerder gebeurd. Het
bassin Landgraaf is echter aanzienlijk
groter en de engineering wijkt duidelijk af
van de eerder gebouwde bassins van dit
type.
Zoals al genoemd is het reservoir relatief
moeilijk te reinigen. Reiniging geschiedt

RESERVOIR IN RUST

2. Bergbezinkbassins
In de waterhuishoudingsplannen en ook
in de CUWVO-aanbeveling, wordt als
toekomstige basisinspanning ter
beperking van de vuiluitworp van
bestaande gemengde rioolstelsels
uitgegaan van randvoorzieningen bij de
overstorten in de vorm van 2 mm
bergbezinkbassins.
De provincies en de CUWVO laten ruimte
voor andere maatregelen om de vuiluitworp te reduceren. Alternatieven
moeten qua vuiluitworp echter vergelijkbaar zijn met de genoemde maatregelen.
Bergbezinkbassins in de vorm van
betonnen buizen of kokers zijn een kost-

type reservoir, toegepast als mestopslag
bij boeren, is 10 jaar en meer.
Vervanging van het flexibele kunststof
reservoir is eenvoudig mogelijk. Bij een
vervanging van het reservoir om de
10 à 15 jaar is de toepassing nog steeds
financieel aantrekkelijk.
- Een derde bezwaar is dat de reservoirs
uitsluitend als berging en niet als bezinkbassin zijn te beschouwen. Dit betekent
dat een dergelijk reservoir groter moet zijn
dan een bergbezinkbassin, om dezelfde
reductie van de vuiluitworp te bereiken.
Door de lage eenheidsprijs blijft de optie
desondanks financieel aantrekkelijk.
Bovendien is in het geval Landgraaf de
buffer zodanig geplaatst dat de berging als
vuilinsluitende berging is aan te merken.
- Als laatste bezwaar is te noemen dat
deze reservoirs moeilijk te reinigen zijn.
Om stankoverlast te voorkomen, is
daarom bij het bassin Landgraaf een
aantal maatregelen genomen. Hierop
wordt in het navolgende teruggekomen.
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RESERVOIR MAXIMAAL GEVULD

Aß. 1- Vullingen
lediging -eau flexibel
bassin.
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druk op het volledig gevulde reservoir te
beperken tot de (vrij lage) toelaatbare
druk voor het reservoir.
Afb. 1geeft schematisch de vulling en
lediging van het flexibele reservoir weer.
In ruste is het reservoir vergelijkbaar met
een platte luchtballon. Tijdens de vulling
wordt de ballon dikker door het binnenstromende water en zakt tijdens de
lediging weer in.
Afb. 2 geeft een schematisch overzicht van
de gerealiseerde voorziening inclusief de
overstortdrempel naar het buitenwater en
het retourgemaal, dat het bassin leegpompt naar een ander deel van het rioolstelsel. Wat betreft het ontwerp van de
combinatie gemaal en overstortput
behoeft een aantal aspecten afzonderlijke
aandacht:

FotoI - Helcirca 2.000 kgwegendepakket wordt
aangevoerd.
Foto 2 -Met 22 mensen wordtde buffer inenkele uren
uitgevouwen enop deplaatsgelegd.

- het stankscherm tussen reservoir en
gemaal,
- het voorkomen van onderdrukken op
het folie van het bassin en
- de consequenties van extreme buien
groter dan de ontwerpbui.
AANVOER RIOOL

AFVOER
NAAR BEEK

MAXIMAAL GEVULD RESERVOIR
GEEOMBINEERDE
POMP- OVERSTORTPUT

Afb. 2 - Bassin Landgraafmetpomp-en overstortput.
Foto 3 -Na aansluiting enfixeren rondom is debuffergebruiksklaar

enige malen per jaar door schoonspuiten
met brandslangen. Hiervoor zijn langs de
randen van de zak afsluitbare openingen
opgenomen. Om vervuiling van het bassin
te verminderen en een goede reiniging
zoveel mogelijk te bevorderen ligt de
bodem in de vorm van een omgekeerde
piramide onder een afschot van 1:5.
Om stankoverlast in de omgeving te voorkomen is het bassin volledig gesloten
uitgevoerd. De overstortdrempel naar het
buitenwater is daarom niet in het bassin
geplaatst maar er buiten. Deze drempel
heeft, behoudens de functie van afvoer
naar het buitenwater, de taak de maximale
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4. Uitvoering bassin
De FLEXAGATOR rioolbuffer werd
ontwikkeld en geproduceerd door Albers
Alligator te Wageningen, een bedrijf dat
meer dan twintig jaar kunststof folies
verwerkt in vele sectoren.
Het toegepaste materiaal is een
PVC-gecoat polyesterweefsel in de kleur
groen en is optimaal toegerust voor het
beoogde gebruik. Het materiaal heeft een
treksterkte van meer dan 4100 N per
5 cm, wat een ruime veiligheidsmarge
inhoudt ten opzichte van de ontwerpsituatie. Alle naden zijn hoogfrequent
gelast.

Veel belangstelling voor stand
GWG/WAPROG
Tijdens de Jaarbeurs van het Noorden,
gehouden van 27 augustus tot en met
5 september 1993 in de Martinihal in
Groningen, was er veel belangstelling
voor de gezamenlijke stand van G W G /
WAFROG. Het thema in de stand was
waterbesparing. Centraal in de stand
stonden 50 kubussen van 1m , die
tezamen 50 m water weergaven, ieder
mens gebruikt immers gemiddeld 50 m
water per jaar. GWG/WAPROG
ontvingen veel positieve reacties op de
'do/.cn'stand.

De rioolbuffer wordt prefab vervaardigd
en kan worden geleverd tot een maximale
inhoud van 1.800 m 3 . Toepassing is onder
andere sterk afhankelijk van de grondwaterstand. Het is echter ook mogelijk
deze rioolbuffer geheel onder water te
laten functioneren.
Na het gereedkomen van het aan- en
afvoerriool en het grondwerk, is de buffer
door de monteurs van Albers Alligator op
lokatie geïnstalleerd. Foto 1toont de
aanvoer van de circa 2.000 kg wegende
rioolbuffer op de lokatie, klaar om te
worden uitgevouwen. Dit uitvouwen
gebeurt door een groot aantal
medewerkers met handkracht om de uit te
oefenen krachten te verdelen en het
weefsel niet te overbelasten. In Fandgraaf
heeft een plaatselijke vereniging hierbij
met 22 mensen geassisteerd (zie foto 2).
Na het uitvouwen wordt de buffer door
middel van flexibele banden en grondankers gefixeerd (zie foto 3).
De bodem wordt door middel van een
manchet met roestvrij stalen banden
waterdicht aangesloten op de in- en
uitstroomput en de rioolbuffer is gebruiksklaar. Om het geheel is een 2 m hoog
hekwerk geplaatst. Door groenaanplant
zal de rioolbuffer worden ingepast in het
landschap.
De prijs van de buffer is afhankelijk van
de grootte. Als richtprijs voor het
kunststofreservoir (exclusief BTW, grondwerk en leidingen) is aan te houden
f 250,-/m 3 voor kleine reservoirs tot
f 75,-/m 3 voor zeer grote reservoirs.
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aanpak, technieken, topografie en bronmateriaal.
Tijdens deze workshop staan twee onderwerpen, elk in een afzonderlijke sessie,
centraal: projectaanpak en technieken. Fik
onderwerp zal ingeleid worden door een
spreker die al ervaring heeft opgedaan in
de uitvoering van een conversieproject. Na
de presentatie krijgen de deelnemers de
gelegenheid om over het onderwerp in
discussie te treden en ervaringen uit te
wisselen. Door kennis te nemen van
eikaars overwegingen kunnen nutsbedrijven overeenkomstige omstandigheden identificeren en inzicht krijgen in
de eisen die gesteld worden aan het
conversieproces.
Als dagvoorzitter treedt op ing.
J. Heetebrij, NV Fnergiebcdrijf IJsselmij,
manager district Iloogeveen.
Als sprekers voor de twee sessies zijn
uitgenodigd:
- Sessie 1 (Technieken): F.J. Hammer,
NV Energiebedrijf IJsselmij, projectcoördinator DISIS
- Sessie 2 (Frojectaanpak): ing. H. Vos,
NV Waterleidingmaatschappij OostBrabant, hoofd tekenkamer.
Voor aanmelding en informatie:
NV KEMA, Business Unit Procesautomatisering en Informatietechnologie,
dr. ir.J. A. van Weelderen, projectleider
conversie, telefoon 085- 5632 31.

Vervuild grondwater onder
nieuwbouwwijk in Uden

BedrijfsmiddelenInformatiesysteem BIS

Workshop Conversie
Op 12 oktober 1993 organiseert KFMA
een workshop over conversie voor
personen die in hun werk betrokken zijn
bij de inrichting en uitvoering van een
conversieproject. Deze workshop zal
plaatsvinden in het congrescentrum
'Elektrum' te Arnhem, aanvang 9.30 uur.
Vele nutsbedrijven ontwikkelen een
Bedrijfsmiddelen Informatie Systeem
(BIS). De conversie vergt hierbij een grote
investering in tijd en geld en wordt vaak
als apart project uitgevoerd. De initiële
bestandsvulling van een BIS waarbij grote
hoeveelheden analoge alfanumerieke en
grafische informatie worden omgezet naar
digitale vorm roept vele vragen op. Deze
vragen hebben vooral betrekking op

Het grondwater onder de nieuwbouwwijk
Zoggel in het Brabantse Uden is vervuild
met het oplosmiddel tri. De vervuiling is
afkomstig van de stalen beddenproducent
Dico. Hoewel er geen direct gevaar is voor
de volksgezondheid heeft de gemeente
eind augustus toch de bewoners van
150 woningen aangeraden om geen
grondwater te gebruiken voor het
besproeien van moestuinen en het
drenken van vee. Wethouder M. van
Kessel van Uden heeft dit meegedeeld.
De vervuiling is veroorzaakt door het met
tri ontvetten van metaal. Die methode
wordt tegenwoordig niet meer toegepast.
Het bedrijf, dat is genoteerd aan de
parallelmarkt, is bereid de kosten van de
sanering te betalen. Hoeveel geld daar
mee is gemoeid staat nog niet vast.
De wijk Zoggel is sinds anderhalfjaar
bewoond. Oorspronkelijk was het landbouwgrond. Uit die tijd dateren een aantal
waterputten. De gemeente vermoedt dat
een aantal daarvan nog wordt gebruikt
door de huidige bewoners. (ANP)

