Overleeft de overstortingsfrequentie?
Methode voor het vergelijken van alternatieve oplossingen met het oog op de reductie
van de vuiluitworp vanuit gemengde rioolstelsels

Inleiding
De Nationale Werkgroep Riolering en
Waterkwaliteit besluit het door haar uitgebrachte eindrapport als volgt:
'Samenvattend kan worden geconstateerd
dat het mogelijk is gebleken om door
praktijkonderzoek de leemten in kennis
over het functioneren van rioolstelsels en
de invloed van overstortingen en lozingen
op oppervlaktewater in belangrijke mate
op te vullen.
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Uiteraard is verdergaand onderzoek
mogelijk. De NWRW is echter van mening
dat de thans verzamelde gegevens eerst
verder operationeel moeten worden
gemaakt. Met deze gegevens is het reeds
mogelijk aanzienlijk meer grip te krijgen
op het ontwerp en het beheer van de rioolstelsels enerzijds en het kwaliteitsbeheer
van het oppervlaktewater anderzijds'.
In het hierna volgende zal worden aangetoond dat het operationeel maken van
de gegevens inderdaad leidt tot een beter
begrip van de relatie tussen vuiluitworp en
overstortingsfrequentie. De aan de hand
van de verzamelde gegevens uitgevoerde
analyses geven echter tevens aan dat nader
onderzoek noodzakelijk is.
Tot op heden wordt de overstortingsfrequentie van een gemengd rioolstelsel
gehanteerd als criterium ter beoordeling
van de mate waarin deze stelsels de oppervlaktewaterkwaliteit beïnvloeden.
Vele decennia lang heeft de overstortingsfrequentie als toetsingscriterium in meer of
mindere mate voldaan. De laatste jaren is

Samenvatting
Vele decennia lang heeft de overstortingsfrequentie als toetsingscriterium voor de
mate waarin gemengde rioolstelsels tijdens overstortingen de oppervlaktewaterkwaliteit beïnvloeden in meer of mindere mate voldaan. De laatste jaren is echter
twijfel gerezen aan de juistheid van dit criterium. Deze twijfel is in belangrijke
mate gevoed door de resultaten verkregen tijdens de onderzoekingen verricht
onder auspiciën van de Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit.
Dat deze twijfel deels ongegrond is wordt in het artikel aangetoond.
De analyse van een deel van de onderzoeksresultaten leerde dat een verband kan
worden gelegd tussen de overstortingsfrequentie en de verwachtingswaarde van
de vuiluitworp uitgedrukt in BZV. Aan de hand van het gevonden verband is een
methode ontwikkeld waarmee alternatieve oplossingen bedoeld om de vuiluitworp
uit gemengde rioolstelsels te reduceren onderling op hun effectiviteit kunnen
worden vergeleken.

echter, mede als gevolg van de inzichten
verworven tijdens de door de NWRW
geleide onderzoekingen, twijfel gerezen
aan de juistheid van het criterium.
De indruk is gevestigd dat niet de overstortingsfrequentie doch de vuiluitworp als
beoordelingscriterium voor de werking van
gemengde rioolstelsels dient te worden
gehanteerd. Ter discusie kwam onder
meer te staan in hoeverre bij toepassing
van bergbezinkbassins de overstortingsfrequentie zou mogen worden verhoogd in
vergelijking met uitsluitend vergroting van
de berging in de stelsels. Uitgangspunt bij
deze discussies was dat in beide gevallen
de vuiluitworp gelijk diende te zijn.
Een methode om deze vergelijking te
kunnen maken was echter niet voorhanden. In het hiernavolgende wordt een
methode gepresenteerd die het mogelijk
maakt deze vergelijking wel te maken.
De methode is ontwikkeld uitgaande van
de metingen verricht aan de stelsels van
Loenen en Kerkrade.
Frequentieverdeling neerslagen en
vuilvrachten: Loenen en Kerkrade
Het is bekend dat neerslag naar tijd,

Ajb. 1 -Frequentieverdeling neerslag.

optreden en grootte een grillig verloop
vertoont. Desondanks wordt het
verschijnsel neerslag gekenmerkt door
enkele wetmatigheden. De hydrologie leert
dat de overschrijdingsfrequentie van de
neerslag een exponentieel verloop kent.
In formule vorm;
f = Fxexp (- R/Rgem)
Hierin is:
R
neerslaghoogte
(mm)
Rgem gemiddelde neerslaghoogte
(mm)
F
het aantal neerslagen in de
beschouwde periode
f
het aantal keren dat de neerslag, R,
wordt overschreden
Tijdens de onderzoekingen in Loenen en
Kerkrade zijn de neerslagen gemeten.
Slechts de neerslagen die aanleiding
hebben gegeven tot overstortingen uit de
stelsels zijn geregistreerd. De berging in
het stelsel te Kerkrade bedraagt slechts
0,8 mm. Dit houdt in dat vrijwel alle neerslagen zijn geregistreerd. (Elke neerslag
groter dan ongeveer 0,8 mm geeft immers
aanleiding tot een overstorting.) De meetcampagne te Kerkrade duurde van 83.11.25
tot en met 84.11.23. Gedurende deze

Aft>. 2 -Frequentieverdeling vuilvrachten.
Kerkrade
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periode zijn 56 neerslagen geregistreerd.
In afb. 1 is de frequentieverdeling van de
gemeten neerslagen weergegeven. In de
afbeelding is tevens de kromme getrokken
die de theoretische frequentieverdeling,
volgens bovenstaande formule, weergeeft.
De theoretische verdeling komt redelijk
overeen met de werkelijke verdeling.
(Verwacht mag worden dat de overeenstemming tussen de krommen groter
wordt in het geval neerslagen < 0,8 mm
eveneens in beschouwing zouden kunnen
worden genomen).
Tussen neerslaghoogte en vuiluitworp
bestaat een rechtstreeks verband. Het is
interessant na te gaan of de vuiluitworp
eveneens een exponentiële verdeling te
zien geeft. Waarom dit interessant is zal in
het navolgende duidelijk worden gemaakt.
(Wanneer hierna sprake is van vuilvrachten wordt daarmede steeds de vracht
uitgedrukt in BZV bedoeld).

Een bergbezinkbassin en werveloverstort in Loenen
Deberging in hetstelselvan Loenen bedraagt 5,7 mmterwijl de pompovercapaciteit0,8 mm/h
bedraagt. Stel dat hetwaterzuiveringschap de berging inhetstelselwensttedoen opvoeren tot
10mmbij handhaving vande pompovercapaciteit.
Gedurende de meetperiodehebben 55overstortingen plaatsgevonden.Bijeen bergingvan
10mmzoudit aantalzijngereduceerd tot28.Dejaarlijkse vuiluitworp daaltdanvan2.175 kg
BZVtot 1.070 kg BZV.Stel nudatdejaarlijkse vuiluitworp uit hetstelselbijtoepassing vaneen
bergbezinkbassin eveneenstot 1.070 kg BZVdientteworden gereduceerd.Uitde
beschouwingen volgt datdezevuillast wordt bereikt bijveertig overstortingen wanneer het
rendementvan het bassin op0,3 wordt gesteld.Uithetvoor Loenen gevondenverband tussen
overstortingsfrequentie en berging volgt dan datdetotale berging 8,7 mmdientte bedragen
overeenkomend met3 mminhet bergbezinkbassin. Eenkostenvergelijking zalduidelijk moeten
makenwelkeoplossing hetmeest aantrekkelijk is.
Bijtoepassing vaneenwerveloverstort blijft hetaantal overstortingen gelijk (55).Alshet
rendementvaneenwerveloverstort op0,2 wordt gesteld resteert eentotalevuiluitworp van
1.740 kgBZV.Eendergelijke randvoorziending isminder effectief daneen bergbezinkbassin.
Denkbaar iseengedeeltelijke verhoging vande berging inde riolering incombinatie meteen
werveloverstort zodanig datdetotalevuiluitworp gelijk wordt aan 1.070 kg BZV.Ook numoet
een kostenvergelijking duidelijk makenwelke oplossing hetmeest aantrekkelijk is.
Aantekening:
Aangenomen is,datde rendementen vanrandvoorzieningen onafhankelijk zijnvande grootte
vandeinstantane vuiluitworp (c.q.overstortingsintensiteit, c.q.neerslagintensiteit). Gelet opde
uitkomsten vande metingen verricht aandebassins inAmersfoort en Loenen magaandit
uitgangspunt worden getwijfeld.Een nadere analysevande bewuste metingen resulteert
wellicht ineen (globaal) verband tussen uitworp en rendement.

In afb. 2 is de frequentieverdeling van de
vuilvrachten weergegeven zoals die over
de periode 81.06.28 tot en met 84.11.23 aan
het stelsel van Loenen zijn gemeten.
Het gaat om 55 gevallen met een
gemiddelde vracht van 39,5 kg BZV.

Loenen, poc= .8mm/h

Indien de frequentieverdeling een
exponentieel verloop kent kan deze
verdeling worden beschreven met behulp
van de volgende formule:
n = Nxexp (- V/Vgem)
Hierin is:
n het aantal keren dat een vuiluitworp
groot V wordt overschreden,
N het aantal keren gedurende de
beschouwde periode dat een vuiluitworp
heeft plaatsgevonden,
V de vuiluitworp die n keren wordt overschreden en
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Afb. 5- Overstortingsfrequentie alsf(berging).

Afb. 3 -Frequentieverdelingvuihrachten.
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Vgem degemiddelde vuiluitworp overde
beschouwde periode.
In hetonderhavige geval isN= 55en
Vgem = 39,5 kgBZV.
In afb. 2isdoor middel van een getrokken
lijn hetverloop vande theoretische
verdeling van devuilvrachten weergegeven. Deafwijkingen tussen de
gemeten enberekende waarden zijn niet
groot. Bij vuilvrachten kleiner dan70 kg
BZV geeft deberekende verdelingeen
grotere vracht aan bij eenzelfde aantal
keren overschrijding. Bij vrachten groter
dan 70kgBZV isditjuist omgekeerd.
Een verklaring hiervoor iswellicht de
volgende: Extreme vuilvrachten zijneen
gevolg van eveneens extreme neerslagen.
Het isdenkbaar datonder deze
omstandigheden afvoer vanhet
onverharde opppervlak optreedt met als
gevolg eennaar verhouding hogere vuiluitworp. Ook versterkte opwoelingen
transport van rioolslib naar de overstort
kan alsoorzaak worden aangemerkt.
In afb. 3isdefrequentieverdeling vande
vuilvrachten voor hetonderzoeksgebied in
Kerkrade weergegeven. De overeenkomst
tussen dewerkelijk opgetreden verdeling
van devrachten ende theoretische
verdeling isook inditgeval bevredigend.
Nadere analyse van de metingen
Het inLoenen naar de riolering
afwaterende verharde oppervlak is
15,8 hectare groot terwijl de onderdrempelberging 895 kubieke meter, oftewel
5,7 mmbedraagt. Hetisinteressant na te
gaan hoedefrequentieverdeling van de
uitworpen iswanneer deberging in het
stelsel groter dan5,7mmzou zijn geweest.
Tijdens hetonderzoek zijn overstortende
hoeveelheden gemeten. Wanneer,in

Afb. 6 - Neerslag

logaritme uitde overstortingsfrequentie
lineair afhankelijk blijkt tezijn vande
berging inhetstelsel. De overstortingsfrequentie isinditgeval gedefinieerd als
het aantal overstortingen gedeeld doorde
duur van meetperiode (1.220 dagen) maal
365 dagen (zie tabel I). Inafb. 5is het
verband weergegeven. In formulevorm:
of = exp (k+ 1 xB)

gedachten, deberging wordt vergroottot
7 mm betekent dit eentoenamevan
de onderdrempelberging van
(1.106 - 895) = 211 kubieke meter. In dat
geval vermindert de overstortende
hoeveelheid eveneens met ditbedrag.
Onder deaanname dattijdens elke
individuele overstorting de concentratie
aan BZV constant blijft kan de vuiluitworp
bij eenberging van 7mmworden
berekend. Een zelfde procedure is gevolgd
bij bergingen groot 10,14,17 en20mm.
De resultaten van debewerkingen zijn
samengevat inafb. 4.De weergegeven
lijnen hebben betrekking opde berekende
verdeling van devuiluitworpen. Voorde
overzichtelijkheid isopdeverticale as de
logaritme uithetaantal overstortingen
uitgezet. Dekerngegevens zoals dieuit de
bewerking volgen zijn samengevat in
tabel I,bovenste deel.

Hierinis:
of = overstortingsfrequentie
k =3,756
1 =-0,1677
B = berging

Loenen
Kerkrade
Kerkrade
Kerkrade

Kerkradc/Loenen.

Het ligt uiteraard voor dehand de
metingen verricht inKerkrade te
vergelijken met dieinLoenen. Destelsel
verschillen onderling sterk. Naar hetstelsel
in Kerkrade watert zestig hectare af terwijl

Berging
(mm)

Poe
(mm/h)

Periode
dagen

Gemiddelde
vuiluitworp
kg BZV/ha

5,7
0,8
5,7
7,0

0,8
0,8
0,8
0,8

330
330
330
330

3,31
3,23
2,86
3,31

Afb. 7 - Frequentieverdeling
Zelfde periode

(mm).

In devergelijking ontbreekt de pompovercapaciteit (poe). Deze zituiteraard verstopt
in defactoren ken1.Decoëfficiënten k en
1zijn echter slechts bepaald voor het stelsel
te Loenen waar depoe gelijk is aan
0,8 mm/h. Bovendien moet worden
bedacht dathetberekende verband geldig
is voor dereeks meetgegevens zoals voorhanden met betrekking tothetstelselte
Loenen. Een analyse van langjarige regenreeksen kanuitsluitsel geven overde
algemene geldigheid vande gevonden
betrekking.

Een verrassende uitkomst isdattot aan
een berging van 14mmde gemiddelde
vuiluitworp ongeveer constant blijft (circa
40 kgBZV). Destijging van de
gemiddelde vuiluitworp bij bergingen
groter dan14mmismede eengevolg van
het beperkte aantal overstortingen dat in
beschouwing kan worden genomen
(7 en5). Delengte van de meetperiode
bedroeg slechts 1.220 dagen.
Een tweede verrassende uitkomst isdat de
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TABEL I - Samenvatting

Loenen
Berging
mm

Ns
X

27
5,7
5,7
55
7
44
10
28
14
14
17
7
20
5
1
Zelfde periode als Kerkrade

Periode
dagen
29,8
1.220,3
1.220,3
1.220,3
1.220,3
1.220,3
1.220,3

of
x/j
29,9
16,5
13,2
8,4
4.2
2,1
1,5

Vgem
kg
52,23
38,54
40,16
38,22
40,36
58,85
65,99

Fverhard
ha
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8

Vgem
kg/ha
3,31'
2,50
2,54
2,42
2,55
3,72
4,18

Vgem
kg
215,02
247,69
193,58
171,72
198,64

Fverhard
ha

Vgem
kg/ha

60
60
60
60
60

3,582
4,132
3,233
2,86'
3,313

Kerkrade
Berging
mm

Ns
X

Periode
dagen

of
x/j

0,8
5,7
0,8
5,7
7

56
25
14
8
6

329,8
329,8
329,8
329,8
329,8

62,0
27,2
15,5
8,9
6,6

• poe : •3 m m / h
1
POC : •8 m m / h
Ns = Aantal opgetreden c.q. berekende overstortingen.

de berging 467 kubieke meter bedraagt.
In millimeters uitgedrukt bedraagt de
berging slechts 0,8 mm tegen 5,7 mm in
Loenen. Daarnaast verschilt de pompovercapaciteit. In Loenen bedraagt deze
0,8 mm/h en in Kerkrade 0,3 mm/h.
Een volgend verschil betreft de hoogte van
de gevallen neerslag. Voor neerslagen
> 8 mm zijn deze weergegeven in afb. 6.
De neerslagen afgebeeld voor Loenen
hebben betrekking op dezelfde periode als
die voor Kerkrade. Voor neerslagen kleiner
dan ongeveer 30 mm zijn de verschillen
niet groot. De extreme neerslagen gemeten
in Kerkrade zijn echter aanzienlijk groter
dan die gemeten in Loenen. Dit verschil is
wellicht te wijten aan verschillen in terreingesteldheid (orologische effecten).
Bij handhaving van de pompovercapaciteit
van 0,3 mm/h voor het stelsel van
Kerkrade en (wederom in gedachten)
vergroten van de berging van 0,3 mm naar
5,7 mm blijkt de gemiddelde vuiluitworp
toe te nemen van 215,0tot 247,7 kgBZV.
Wordt nu tevens de pompovercapaciteit
verhoogd van 0,3 mm/h tot 0,8 mm/h,dat
wil zeggen op gelijke hoogte gebracht met
die in Loenen dan bedragen bij bergingen
van 0,3,5,7 en 7 mm de gemiddelde
uitworpen 193,6, 171,7en 198,6kgBZV.
Wederom geen grote verschillen.
Nog opvallender worden de overeenkomsten tussen de vuiluitworpen in
Loenen en Kerkrade als rekening wordt
gehouden met de grootte van de verharde
oppervlakken en de lengte van de meetperiode. Zie tabel I, onderste deel.
Bij het bepalen van de vuilvrachten voor
Kerkrade, uitgaande van een pompovercapaciteit van 0,8 mm/h,zijn de draaiuren
van de pompen tijdens overstortingen
berekend door de per gebeurtenis gevallen

neerslag te berekenen, daarvan de overgestorte hoeveelheid af te trekken en het
verschil te delen door de pompovercapaciteit. Daarbij is rekening gehouden
met de gemeten afvloeiingscoëfficiënt.
De bij een hogere pompovercapaciteit
geringere hoeveelheid overstortend water
is vervolgens berekend door de draaiuren
te vermenigvuldigen met de meerdere
pompovercapaciteit.
Aan deze procedure kleven bezwaren.
Geen rekening is immers gehouden met
de variatie van de pompovercapaciteit over
de dag in relatie tot de tijdstippen waarop
neerslag is opgetreden terwijl tevens geen
rekening is gehouden met het pompregime
en het verloop van de neerslag met de tijd.
Tijdens de meetcampagne zijn de desbetreffende parameters gemeten. Zij staan
echter niet in een handzame vorm ter
beschikking. Gelet op het relatief grote
aantal in beschouwing genomen gebeurtenissen (56) mag worden aangenomen dat
een verfijning van de berekeningsmethode
de hiervoor getrokken conclusie en de nog
volgende niet wezenlijk zal aantasten.
Desondanks verdient het aanbeveling een
meer verfijnde berekening uit te voeren.
Ter verduidelijking het volgende:
Hoewel het neerslagpatroon in Loenen
voor dezelfde beschouwde periode,
afgezien van enkele extreme neerslagen,
weinig afwijkt van dat in Kerkrade (zie
afb. 6),bedraagt het aantal overstortingen
in Loenen 27 (gemeten) en in Kerkrade
(berekend) slechts acht bij een berging van
5,7 mm en een pompovercapaciteit van
0,8 mm/h.Zie ook tabel I.
Hiervoor is vooral ingegaan op de invloed
van de berging op de vuiluitworp.
Vanwege het gegeven dat het stelsel in
Loenen een pompovercapaciteit van

0,8 mm/h en dat van Kerkrade een
pompovercapaciteit van 0,3 mm/h kent,
wordt de mogelijkheid verschaft de invloed
van deze capaciteit op de uitworp te onderzoeken. In afb. 7 zijn de resultaten van
enkele bewerkingen weergegeven. Uit de
afbeelding volgt dat de invloed relatief
groot is indien bij de berging van 5,7 mm
voor Kerkrade de pompovercapaciteit
wordt vergroot van 0,3 tot 0,8mm/h.
Vanwege het hiervoor opgemerkte met
betrekking tot verschillen in overstortingen
tussen Loenen en Kerkrade onder gelijke
condities zijn helaas aan de uitkomsten van
de berekeningen geen harde conclusies te
verbinden.
Hier wreekt zich bovendien het gegeven
dat de meetreeksen voor de hierboven
bedoelde vergelijking te kort van duur zijn
geweest en bovendien dat de meetreeksen
verkregen in de onderzoeksgebieden
Bodegraven en Oosterhout een te gering
aantal betrouwbare metingen bevat.
(Oosterhout: 31overstortingen waarvan
zeven volledig bemeten.) De metingen
verricht in Oosterhout en Bodegraven zijn
om die reden niet in de beschouwingen
betrokken.
Berging in randvoorzieningen versus die
in de riolering
Uit het voorgaande volgt het aantal keren
gemiddeld per jaar dat een bepaalde vuilvracht, V,wordt overschreden gelijk is aan
het gemiddelde aantal keren per jaar dat
een overstorting (of) optreedt maal
e ( -v/Vgem),Hierin is Vgem de gemiddelde
vuilvracht. De overstortingsfrequentie is
uiteraard een functie van berging en
pompovercapaciteit. Het gegeven dat
Vgem, tot aan een berging van circa
14 mm,vrijwel onafhankelijk is van de
overstortingsfrequentie biedt de mogelijkheid een vergelijking te maken tussen de
effecten op de vuiluitworp bij toepassing
van randvoorzieningen en uitsluitend
berging in rioolstelsels.
Stel dat voor het stelsel zonder randvoorziening geldt:
of] = de overstortingsfrequentie van het
stelsels bij een bepaalde
f'i = oft x exp (- V/Vgem),
berging (Bj) en pompovercapaciteit (poe).
Het alternatief is het aanbrengen van een
randvoorziening. Deze voorziening heeft
een vuiluitworp reducerende werking.
Stel het rendement van de voorziening op
a. De gemiddelde vuilvracht wordt dan
gereduceerd tot (1- a)*Vgem. De overschrijdingsfrequentie van een vuilvracht V
kan nu worden berekend met de behulp
van de volgende formule:
f2= of, x exp (- V/(l - o) Vgem)
er van uitgaande dat de berging en
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pompovercapaciteit in beide situaties gelijk
blijven.
In dat geval de 'maatgevende' uitworp, V,
gelijk blijft zalf2< f, hetgeen wil zeggen
dat de maatgevende uitworp minder vaak
wordt overschreden dan in het geval geen
randvoorziending wordt aangebracht.
Van de zijde van de gemeente kan nu
worden ingebracht dat 'teveel' berging in
de vorm van een randvoorziening is aangebracht. Zij stelt dat de overschrijdingsfrequentie van de maatgevende vuiluitworp dezelfde dient te blijven met als
gevolg dat de randvoorziening een
geringere inhoud kan krijgen. Dit houdt in
dat fj = f2en dat de overstortingsfrequentie
kan worden verhoogd. In formulevorm:
f"i= of] x exp(- V/Vgem) = f2= of2 x exp
(- V/(l - a)Vgem)
of2 = of, x exp [(- V/Vgem) (- a/(l - a))]
Stel nu dat maatgevende vuiluitworp, V,
gelijk is aan Vgem en dat het rendement
van de voorziening gelijk is aan 0,3 dat wil
zeggen dat 30% van de uitworp wordt
tegengehouden. Uit bovenstaande
vergelijking volgt dan dat de overstortingsfrequentie met een factor 1,54 dient de
worden vermenigvuldigd om de overschrijdingskans van de uitworp V in beide
gevallen gelijk te doen zijn. Is bijvoorbeeld
de overstortingsfrequentie in het geval
geen randvoorziening wordt aangebracht
tien maal gemiddeld per jaar dan kan deze
bij toepassing van een randvoorziening
worden verhoogd tot 15,4 maal gemiddeld
per jaar.
De vraag kan nu worden gesteld of dit
groter aantal vuiluitworpen tot gevolg zal
hebben dat de totale jaarlijkse uitworp
toeneemt. De jaarlijkse vuiluitworp in het
geval de overstortingsfrequentie zodanig
wordt aangepast dat zowel bij toepassing
van een randvoorziening als niet
toepassing daarvan de maatgevende
uitworp een gelijk aantal keren wordt overschreden volgt uit de volgende formule:

f°°

V

S2 =lof 2 x exp (—
x
l,
Vgem

1

) •dV
1- a

Hieruit volgt:
S2 = of2 x Vgem x (1- er)
Het valt licht in te zien dat de uitworp van
het stelsel zonder randvoorzieningen
gelijk is aan:
S]= of x Vgem
In het voorgaande voorbeeld was de of2
gelijk aan 1,54 x of] en het rendement 30%
zodat de jaarlijkse uitworp in het geval van
de randvoorziening gelijk wordt aan
1,54 x (1- 0,3) = 1,08 maal de uitworp
zonder randvoorzieningen. In het geval
met het oog op het behalen van gelijke
overschrijdingskans voor de maatgevende

vuiluitworp, de overstortingsfrequentie
wordt aangepast, is de jaarlijkse vuiluitworp 8% groter.
Het valt eenvoudig in te zien dat de
jaarlijkse vuiluitworp bij niet aanpassen
van de overstortingsfrequentie en aanleg
van een bergbezinkvoorziening gelijk is
aan:
S2 = of !x Vgem x (1- a)
Dit houdt in dat, indien wederom het
rendement op 30% wordt gesteld, de
jaarlijkse vuiluitworp eveneens met 30%
wordt gereduceerd.
Aanpassen van de overstortingsfrequentie
bij handhaven van dezelfde overschrijdingskans voor de maatgevende
vuiluitworp levert een 8% hogere jaarlijkse
vuiluitworp op in het geval van toepassing
van een randvoorziening ten opzichte van
vergroting van de berging in het stelsel.
In plaats van een maatgevende vuiluitworp
kan ook worden gekozen voor het gelijk
houden van de jaarlijkse vuiluitworp.
In formulevorm uitgedrukt komt dit op het
volgende neer:
S]= of, x Vgem = S2= of2 x Vgem x (1 -a)
Dat wil zeggen dat:
of? •

a-a)
Of of2 = 1,43 x of in plaats van 1,54 x of
zoals hiervoor.
(In de box op pagina 153 wordt de
methode voor het stelsel van Loenen
nader toegelicht.)
Toepasbaarheid van de methode
Het behoeft geen toelichting dat de boven
omschreven methode algemeen toepasbaar
is. De werkelijk optredende overstortingsfrequenties doen er immers niet toe.
Het gaat om onderlinge vergelijkingen.
De methode sluit bovendien rechtstreeks
aan op de tot op heden gebruikelijke
methode voor de beoordeling van
gemengde rioolstelsels op hun
functioneren.
De analyse van de meetgegevens
verzameld te Loenen laten zien dat er een
exponentieel verband bestaat tussen de
overstortingsfrequentie en de berging bij
een gegeven pompovercapaciteit. Het is
mogelijk, door het analyseren van langjarige regenreeksen, deze verbanden
tevens te leggen voor gevallen waarbij de
pompovercapaciteit niet zoals in Loenen
0,8 mm/h bedraagt. Met behulp van deze
uitkomsten is het denkbaar de methode te
standaardiseren en uiteraard eveneens
geschikt te maken voor uitwerking met
behulp van een computer. Vergelijkingen
tussen varianten kunnen met behulp van
de gepresenteerde methode zonder veel
omhaal worden geanalyseerd terwijl tevens

de kostenconsequenties in de analyses mee
kunnen worden genomen.
De hiervoor beschreven analyses hebben
laten zien dat grote verschillen kunnen
optreden naar plaats (Loenen versus
Kerkrade) als het gaat om de frequentie
van de opgetreden vuiluitworpen (c.q.
overstortingsfrequenties) en naar de tijd
als het gaat om uitworpfrequentie en
gemiddelde vuilvracht. Dit houdt in dat wij
nog verre zijn van het kunnen voorspellen
van de vuiluitworp zowel naar omvang als
naar concentratie. De gedachte vuilconcentraties te koppelen aan berekende
overstorthoeveelheden biedt, zo wordt
door sommigen gemeend, wellicht een
oplossing. Hoewel in dit artikel niet verder
omschreven, duidt de analyse van de
gemeten overstorthoeveelheden in relatie
tot de eveneens gemeten neerslag op
invloeden op het afvoerproces die moeilijk
zijn te vatten. Meer inzicht is slechts te
verwerven door langjarige en daardoor
kostbare metingen te verrichten of door
metingen te combineren met theoretische
beschouwingen: De statistische aanpak
versus de deterministische aanpak.
De laatste biedt wellicht het meeste uitzicht
op begrijpen en kunnen beschrijven van
de processen die zich in rioolstelsels voordoen. Vooralsnog staan modellen
gebaseerd op deze laatste aanpak niet ter
beschikking. Het voorspellen van de
uitworp uit de meeste uiteenlopende
stelsels is daarmede, zelfs op middel lange
termijn, niet mogelijk.
De hierboven gepresenteerde methode
voor het onderling vergelijken van
verschillend uitgeruste gemengde stelsels
is vermoedelijk voorlopig het maximaal
haalbare. De omschreven analyses zijn
slechts uitgevoerd voor de uitworp aan de
BZV. Rest de overige vervuilingsparameters mede in beschouwing te
nemen en bovendien enkele van de uitgevoerde bewerkingen te verfijnen.
Dat geldt met name voor de statistische
bewerkingen. Daarnaast dient te worden
onderzocht in hoeverre de methode
geschikt is om uitsluitsel te geven wanneer
meer dan één overstort in het stelsel
aanwezig is. Dit artikel is echter in eerste
aanleg geschreven om aan te tonen dat de
in het kader van de NWRW uitgevoerde
onderzoekingen ons, zoals de werkgroep
aannam, een stap verder hebben geholpen.
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