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Het vuilinsluitend gemengd rioolstelsel

1. Inleiding
De resultaten van de onderzoeken van de
Nationale Werkgroep Riolering en
Waterkwaliteit tonen aan dat het
verminderen van de vuiluitworp uit rioolstelsels een noodzaak is. Om dit te
bereiken gaat op dit moment de aandacht
vooral uit naar bergbezinkbassins als
randvoorziening. Zo verlangen de waterkwaliteitsbeheerders in Noord-Brabant
achter de overstorten van een gemengd
rioolstelsel gesloten bergbezinkbassins
met 3 mm inhoud betrokken op het
afvoerend verhard oppervlak.

A.Th. P.DE BONT
Koninklijk Ingenieurs- en
Architectenbureau
HASKONING

Als het ontvangend oppervlaktewater dit
noodzakelijk maakt worden aanvullende
voorzieningen verlangd. Door het
Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau HASKONING is onlangs
geadviseerd inzake de aanpassingswerken
voor de rioolstelsels van onder andere
Eindhoven, 's-Hertogenbosch en
Roosendaal.
Rioolstelsels in vlakke en licht hellende
gebieden worden gekenmerkt door een
groot aantal overstorten met nagenoeg
gelijke drempelhoogten. Bij deze stelsels
zijn de kosten voor aanleg en verantwoord
beheer van de vele, relatief kleine bergbezinkbassins, bijzonder hoog.
In deze bijdrage wordt gepleit om meer
aandacht te besteden aan de herinrichting
van de gemengde rioolstelsels. Door een
gedeelte van de berging vuilinsluitend te
maken, kan de vuiluitworp in aanzienlijke
mate worden beperkt. Zo'n aanpak sluit
aan bij de oproep van de Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit in haar
eindrapportage, om ook nadrukkelijk
aandacht te besteden aan de wijze van
inrichting van rioolstelsels en lokatiekeuze
van de overstorten. Opvallend is, dat in de
vakliteratuur weinig aandacht wordt
besteed aan de concrete inrichting van
rioolstelsels.
2. Vlakke versus hellende gebieden
Het beperken van de vuiluitworp van
gemengde rioolstelsels met behulp van
randvoorzieningen bij de overstorten is in
hellende gebieden eenvoudiger te
realiseren dan in vlakke gebieden.
De terreinhellingen kunnen meestal
worden benut om het afval- en hemel-

Samenvatting
In dit artikel wordt aangegeven hoe een gemengd rioolstelsel zodanig kan worden
heringericht dat de zogenaamde 'first flush' met relatief hoge vuillast tijdens de
vulling van het rioolstelsel met hemelwater wordt ingesloten, zodat deze niet meer
tot overstorting kan komen. Dit type gemengd rioolstelsel wordt aangeduid als het
vuilinsluitend gemengd rioolstelsel, kortweg aangeduid als VIS-stelsel.
De vuiluitworp van gemengde rioolstelsels in vlakke en licht hellende gebieden,
die in Nederland op grote schaal voorkomen, kan door herinrichting tot een
VIS-stelsel waarschijnlijk in gelijke mate worden beperkt als door het toevoegen
van randvoorzieningen.
Menig rioolstelsel moet naar de huidige inzichten worden aangepast en verbeterd
ten einde de vuiluitworp te verminderen. Vóórdat grote investeringen worden
gedaan in het realiseren van randvoorzieningen, verdient het aanbeveling eerst
de inrichting van rioolstelsels te optimaliseren. Hierbij is ook de inrichting tot
VIS-stelsel te overwegen. De totale investeringskosten kunnen hiermee aanzienlijk
worden beperkt.

water ondergronds over langere afstanden
te transporteren. Hierdoor hebben deze
stelsels relatief een gering aantal overstorten, die soms nog met koppelleidingen
kunnen worden samengevoegd.
Vaak bevindt de belangrijkste overstort
zich in de nabijheid van het afvoerpunt
van het stelsel. Men kan in zo'n situatie
volstaan met een beperkt aantal bergbezinkbassins en het slib uit de bassins
kan direct bij het afvoerpunt worden
geloosd.
Een groot gedeelte van Nederland is
echter vlak of licht hellend. Bij de
gemengde rioolstelsels in deze gebieden is
het hoogteverschil tussen de drempels van
de overstorten en het straatpeil gering,
soms maar amper een halve meter.
In deze gebieden is men genoodzaakt in
de rioolstelsels een groot aantal overstorten op dezelfde minimale hoogte te
maken om bij hevige regenval wateroverlast te voorkomen. Door het
ontbreken van drukverschillen kunnen de
overstorten niet zonder grote koppelleidingen worden samengevoegd.
Het realiseren van een groot aantal bergbezinkbassins van bescheiden omvang is
zeer kostbaar, niet alleen in aanleg, maar
ook in het beheer en onderhoud.

aan de nieuwe richtlijnen van waterkwaliteitsbeheerders.
3. Principe VIS-stelsel
Een VIS-stelsel is opgebouwd uit een
stelsel vuilinsluitende riolen en een
(groot) aantal (kleine) inzamelstelsels,
ieder met een overstort. De inzamelstelsels voeren het water via de kortste
weg naar de vuilinsluitende riolen.
De diameters van de inzamelriolen zullen
over het algemeen beperkt zijn. Binnen de
relatief kleine inzamelstelsels bevinden
zich de overstorten zo ver mogelijk
verwijderd van de instroompunten in de
vuilinsluitende riolen. De stroming in deze
stelsels, richting vuilinsluitend riool, dient
tijdens een flinke bui pas van richting om
te keren nadat een zogenaamde 'first
flush' is geborgen in het vuilinsluitende
deelstelsel.
Bij een vuilinsluitend gemengd rioolstelsel
kunnen de optredende stromingen in het
rioolstelsel worden beïnvloed door het
aanbrengen van insluitkleppen.
Insluitkleppen zijn lichte kunststof terugslagkleppen die onder andere tegen de
binnenzijde van controleputten worden
gemonteerd (zie afb. 1).Met dit type klep
Aß. 1. -Foto insluitklcp.

In de vlakke gebieden is de bodem
meestal zettingsgevoeliger. Vooral in de
Hollandse veengebieden treden na aanleg
van niet-onderheide riolen, aanzienlijke
zettingen op. Veel rioolstelsels in dit
gedeelte van Nederland zijn ernstig
verzakt en fungeren meer als vergaarbak
dan als transportmedium.
Het op orde brengen van deze stelsels
heeft bij de beheerders de hoogste
prioriteit. Het VIS-stelsel biedt een
mogelijkheid om gelijktijdig met het op
orde brengen van de stelsels, te voldoen
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De afmetingen van de vuilinsluitende
riolen worden in hoofdzaak bepaald door
de verlangde onderdrempelberging.
Belangrijk is dat de berging zo gelijkmatig
mogelijk over het rioleringsgebied wordt
verdeeld, zodat alle inzamelriolen bij het
begin van regenval voldoende kunnen
doorspoelen.

straatpeil

Het is duidelijk dat naarmate meer
berging in diepgelegen vuilinsluitende
riolen wordt gemaakt, de doorspoeltijden
langer zijn en het aantal overstortingen en
de uitworp van vuil worden beperkt.
Bij voorkeur dient circa 50% van de
onderdrempelberging in de vuilinsluitende riolen te worden gerealiseerd.
Desgewenst kan door het excentrisch
aanbrengen van berging, worden gestuurd
in de overstortingsfrequentie en overstorthoeveelheden van de verschillende overstorten. Het verdient aanbeveling alle
overstorten te voorzien van duikschotten.

Afb. 2 - Principe VIS-stelsel

wordt de afvoerstroom in de gewenste
richting nauwelijks belemmerd en wordt
de stroming in tegengestelde richting
nagenoeg volledig tegengegaan.
Veel stelsels kunnen zodanig worden
ingericht dat de kleppen overbodig zijn of
uitsluitend als extra veiligheid dienen.
In afb. 2 is het principe van het VIS-stelsel
aangegeven. De vuilinsluitende riolen, die
samen een afzonderlijk stelsel vormen,
dienen voor het transport van het in het
stelsel ingezamelde afvalwater naar het
afvoerpunt én voor de tijdelijke opslag
hiervan bij regenval.
Op de vuilinsluitende riolen worden géén
rechtstreekse rioolaansluitingen gemaakt.
De vuilinsluitende riolen hebben géén
overstorten en hebben maar één afvoerpunt: het rioolgemaal c.q. afvalwaterzuivering. Via korte inzamelriolen wordt
het afvalwater van de aangesloten panden
en het eerst instromend hemelwater naar
de vuilinsluitende riolen afgevoerd.
De inzamelriolen dienen tevens als
aanvullende berging en voor het transport
van overtollig hemelwater naar de overstorten. De inzamelriolen vormen feitelijk
kleine, gemengde rioolstelsels, die ieder
zijn voorzien van tenminste één lozingspunt op een vuilinsluitend riool en van
tenminste één overstort. De lozingspunten
bevinden zich in de controleputten van de
vuilinsluitende riolen. De lozingspunten
kunnen worden voorzien van insluitkleppen.

worden dat de stelseltjes van inzamelriolen niet te groot worden en met
voldoende hoogteverschil op de vuilinsluitende riolen kunnen aansluiten.
De vormgeving van de aangesloten
stelsels van inzamelriolen wordt bepaald
door het stratenpatroon en de overstortlokaties. Ook voor de inzamelstelsels dient
bij voorkeur de boomstructuur te worden
toegepast. Noodzakelijke vermazingen
voor de afvoer van hemelwater naar de
overstorten (in een overstortsituatie)
worden zo hoog mogelijk aangelegd.

Het bodemverhang van de vuilinsluitende
riolen vraagt extra aandacht en moet
zodanig worden gekozen dat zo weinig
mogelijk vervuiling optreedt. Zonodig kan
voor het transport in de droogweersituatie
gebruik worden gemaakt van extra
opvoergemalen. Grote riolen moeten
worden voorzien van een stromingsprofiel. Bij het ontwerp moet worden gelet
op de be- en ontluchting van de vuilinsluitende riolen.

De maximale lengte van een inzamelriool
tussen het aansluitpunt op het vuilinsluitend riool en de overstort, moet
zodanig zijn dat een overstorting pas kan
plaatsvinden als het inzamelriool is doorgespoeld en de first flush in het vuilinsluitend riool is ingesloten. Met de
moderne, niet-permanente stromingberekeningsprogramma's, zijn de doorspoeltijden, onder verschillende
omstandigheden, te berekenen.

Bij langgerekte stelsels, extra opvoergemalen, lozingen van onderbemalingen
en dergelijke moet ook aandacht worden
besteed aan de gevolgen van H 2 Sontwikkeling.

De afmetingen van de inzamelriolen
worden zo mogelijk beperkt tot o 300 mm
en o 400 mm. Bijzondere aandacht moet
worden besteed aan de vormgeving van
de stroomprofielen in de controleputten,
om vuilophoping te voorkomen.

In waterrijke gebieden kan, in overleg met
de water(kwaliteit)beheerder, worden
gelet op de mogelijkheden om de
inzamel- en vuilinsluitende riolen zonodig
met oppervlaktewater door te spoelen.

Afb. 3 -Lengteprofielhoofdriool.

slraatpeil 0.65-

4. Ontwerpcriteria
Bij het ontwerp van het VIS-stelsel
worden, in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder, eerst de overstortlokaties
bepaald. Hoe meer overstorten er kunnen
worden gerealiseerd, des te minder
stroming (en opwoeling) er bij hevige
regenval in de inzamelstelsels zal
optreden, des te geringer de vuiluitworp
zal zijn. Vervolgens wordt het stramien
(volgens de boomstructuur) voor de
vuilinsluitende riolen bepaald. Bij het
bepalen van dit stramien moet erop gelet
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Bij het aanbrengen van ruime inlaatwerken kan, door de toepassing van de
boomstructuur, een aanzienlijke stroming
in de riolen worden bereikt.
5. Toepassingsvoorbeeld herinrichting
tot VIS-stelsel
In veel gemengde rioolstelsels is een
tekort aan berging en komt het in
toenemende mate voor dat, door
verzakking of aantasting, heraanleg van de
riolering noodzakelijk is. Dergelijke
omstandigheden en vooral de combinatie
van beide, bieden de mogelijkheid om een
stelsel met geringe extra kosten tot een
VIS-stelsel her in te richten. Een praktijkvoorbeeld is het rioolstelsel van Krimpen
aan den IJssel. Met instemming van het
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en
Waarden, is in het rioolbeheerplan van
Krimpen aan den IJssel, het VIS-stelsel
door HASKONING geadviseerd.
Krimpen aan den IJssel, circa
27.600 inwoners, is gelegen op de zeer
zettingsgevoelige bodem van de
Krimpenerwaard. De gemengde riolering
is overwegend van na 1965 en is
plaatselijk aanzienlijk verzakt.
Afb. 3 geeft een lengteprofiel van één van
de hoofdriolen.
De riolering bestaat uit twee hoofdbemalingsgebieden. In ieder stelsel
bevinden zich circa 25 overstorten.
Dit hoge aantal is noodzakelijk door de
eerder vermelde lage ligging van het
straatpeil ten opzichte van het oppervlaktewater. De inhoud van de riolering
bedraagt circa 6,5 mm; deze moet volgens
de huidige richtlijnen worden vergroot tot
circa 8,5 mm nuttige onderdrempelberging. De aanvullende richtlijnen zijn
hierin nog niet verwerkt.
De afvoer van afvalwater in de verzakte
gedeelten wordt zoveel mogelijk
bevorderd door het creëren van tijdelijke
onderbemalingen. Hoewel geen gegevens
bekend zijn over de vuiluitworp bij overstortingen mag worden aangenomen dat
deze aanzienlijk is.
Omdat de inhoud van de riolering moet
worden vergroot en de verzakte riolering
op termijn toch geheel moet worden
vervangen, kan het VIS-stelsel zonder
extra kosten worden gerealiseerd.
In afb. 4 is een gedeelte van het nieuwe
VIS-stelsel weergegeven.
Het stelsel van vuilinsluitende riolen kan
grotendeels los van het bestaande rioolstelsel worden aangelegd. Vooral in het
oudere gedeelte van Krimpen aan den

ooigemaal

insluitriool
inzamelriool
overstort,
vanuit inzamelriool

Afb. 4 - Gedeelte VIS-stelsel Krimpen aan den IJssel.

IJssel komt het stramien van de vuilinsluitende riolen niet overeen met de
ligging van de huidige hoofdriolen.
Oudere rioolstelsels hebben zelden een
optimaal stramien. De vormgeving is in
het verleden voor een belangrijk gedeelte
bepaald door de historische groei van een
gemeente. In menig stelsel maakt de
DWA-stroom onnodig een grote omweg,
voor het rioolgemaal wordt bereikt!
De vuilinsluitende riolen worden de
komende jaren planmatig gerealiseerd,
waarbij eerst de gedeelten aan bod komen
waar geen grote zettingen meer zijn te
verwachten. De riolen worden ten
opzichte van de onderheide rioolgemalen
met een overhoogte aangelegd, voldoende
om de te verwachten zetting voor de
komende 50 jaar op te vangen.
Doordat de aanleg van de vuilinsluitende
riolen deels los staat van rioolvervangingen en de aanleg bij voorkeur in
onverharde stroken is voorzien, kan dit
stelsel in een overzienbare periode
worden gerealiseerd. Hierdoor wordt ook
in korte tijd de vereiste onderdrempelberging gerealiseerd en kan door het
vuilinsluitend effect, de vuiluitworp al
spoedig verminderen.
De aanleg van de inzamelriolen wordt
gecombineerd met het ophogen en
herstraten van de woonstraten, dat
clustergewijs wordt aangepakt. Vóór het
ophogen van een cluster wordt eerst de
huidige hoogteligging van de riolering en
de kwaliteit vastgesteld.
Als de afstroming onvoldoende is en/of de
restlevensduur te gering is,wordt de

riolering geheel vervangen volgens het
beschreven principe. Is de riolering nog
wel bruikbaar wordt de riolering in het
systeem ingepast en zonodig tijdelijk
onderbemalen.
Op termijn wordt op deze wijze het VISstelsel gerealiseerd. Vlet een geringe
vergroting van de vuilinsluitende riolen
voldoet het stelsels tevens aan de
komende richtlijnen. Voor nagenoeg ieder
gemengd rioolstelsel in vlakke gebieden is
een gelijksoortig herinrichtingsplan op te
stellen, waarvan de vuiluitworp al in een
vroeg stadium kan worden beperkt.
6. Toepassing beperkte herinrichting
tot VIS-stelsel
In veel bestaande gemengde rioolstelsels
zijn bestaande hoofdriolen, met een
geringe eigen hemelwaterbelasting
(geringer dan de pompovercapaciteit),
direct in te richten als vuilinsluitende
riolen. Sinds 1980 heeft HASKONING
veel ervaring opgedaan met het doorrekenen van rioolstelsels met het
computerprogramma RESRO. Door de
resultaten van dit niet-permanente
stromingsmodel te analyseren wordt een
goed beeld verkregen van de optredende
stromingen. Door een herhalingsberekening met denkbeeldige insluitkleppen is het effect van deze kleppen te
voorspellen. Toepassing van insluitkleppen vergt een relatief geringe
investering.
Een voorbeeld van toepassing van zo'n
beperkte herinrichting vormt het rioolstelsel van Terneuzen. Dwars door de
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kunnen adequate maatregelen worden
genomen.
bebouwde kom van Temeuzen (circa
30.000 inwoners), loopt de voormalige
afvalwatertransportleiding, een vrijvervaltransportleiding inwendig circa
0 1.500 mm. Tot voor kort werd het afvalwater van de gemeenten langs het Nederlandse deel van het Kanaal van Gent naar
Terneuzen via deze leiding naar de
Westerschelde afgevoerd. Doordat op een
andere lokatie een afvalwaterzuivering
gereed is gekomen, kon de leiding worden
ingepast in de gemeentelijke riolering.
De leiding maakt nu, als vuilinsluitend
riool, volledig onderdeel uit van het rioolstelsel van Terneuzen. Alle voorheen
geknepen wijkaansluitingen op de
transportleiding zijn sinds kort verruimd
om bij beginnende regenval de first flush
te bergen. De insluitkleppen zorgen
ervoor dat het afvalwater in het vuilinsluitend riool wordt ingesloten en via
het rioolgemaal wordt afgevoerd naar de
afvalwaterzuivering. Het rioolstelsel van
Terneuzen heeft een lage overstortingsfrequentie en leent zich bijzonder voor
nader onderzoek.
7. Rendement investering
Bij de afweging van de maatregelen die de
vuiluitworp moeten terugdringen, zal ook
moeten worden gelet op de haalbaarheid
van de maatregelen. Als een traditioneel
gemengd rioolstelsel wordt uitgebreid met
bergbezinkbassins, zal het gros van deze
bassins bij een effectieve inhoud van
2 mm, niet groter worden dan 100 tot
150 m 3 . De bassins zullen doorgaans
moeten worden voorzien van pompinstallaties en een slibverwijdering.
Voor de afvoer van het slib zijn bij de
beginoverstorten persleidingen naar de
rioolgemalen nodig om herbezinking van
het slib in de rioolstelsels te voorkomen.
Om zicht te houden op het functioneren
van bergbezinkbassins is een geautomatiseerd besturings- en controlesysteem zeer
gewenst.
Bergbezinkbassins van deze omvang en
uitrusting vereisen niet alleen hoge
investeringen maar ook blijvende extra
zorg en kosten. De investering die
dergelijke bassins vergen is,per m 3
effectieve inhoud, het twee- a drievoudige
van een investering die nodig is voor het
maken van een m 3 extra berging in reeds
te vervangen riolen.
De investering die met het realiseren van
bassins is gemoeid, kan in veel gevallen
aanzienlijk worden verminderd door het
herinrichten van bestaande rioolstelsels tot

VIS-stelsel. Het rendement van de
investeringen is bij deze oplossing
optimaal. De totale vervangingswaarde
van een heringericht stelsel stijgt maar in
geringe mate en de jaarlijks terugkerende
lasten voor de burgers blijven beperkt.
Momenteel wordt door HASKONING in
opdracht van de gemeente Geertruidenberg, en met subsidie van het Hoogheemraadschap West-Brabant, een studie
verricht naar de vuiluitworp-reductie die
met de ombouw van een traditioneel
gemengd rioolstelsel tot een VIS-stelsel
kan worden bereikt. Naar verwachting zal
de vuiluitworpreductie van een
traditioneel gemengd rioolstelsel, dat bij
de herinrichting wordt uitgebreid met
3,5 mm berging in vuilinsluitende riolen,
van gelijke grootte zijn als de reductie
door uitbreiding van hetzelfde stelsel met
bergbezinkbassins van 3 mm inhoud.
De vuiluitworpreductie van een VISstelsel kan aanzienlijk gunstiger zijn, naarmate men bij de herinrichting kans ziet
om ongunstig gesitueerde overstorten te
verplaatsen, de inzamelrioolstelseltjes
optimaal in te richten en daarbij een zo
groot mogelijk deel van de berging in de
vuilinsluitende riolen te realiseren.
Zodra de opdracht is afgerond zal nader
over de vuiluitworp-reductie van een VISstelsel worden gepubliceerd.
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heren Bos, Hoogsteen en Poortenga van
de W M D , de heren Graveland en Smeenk
van GWA en de heer Veenendaal van het
Water Laboratorium Noord voor hun
bijdrage aan het onderzoek.
De monitormetingen zijn uitgevoerd door
de heren Kreukniet en Van Walsum van
KIWA.
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Cursus geohydrologisch
model in het vooronderzoek

kunnen adequate maatregelen worden
genomen.
- Het effect van schoonmaakmethodes
voor het distributienet;
Met de monitorsystemen is onder andere
aangetoond dat in veel gevallen het spuien
met water geen effect of zelfs een
averechts effect heeft op de waterkwaliteit;
- Uitloging van asbestcement;
Er is aangetoond dat uitloging als gevolg
van oplossen van calciumhydroxide;
optreedt in nagenoeg alle cementhoudende leidingmaterialen.
- Verblijftijden in leidingnetten.

BROKS Adviezen BV gaat de cursus:
'Het geohydrologisch model in het
vooronderzoek' organiseren. De cursus
heeft als subtitels:
- 'De voorstudie als middel tot het maken
van een goed plan voor geohydrologisch
onderzoek'.
- 'Het schematiseren van de werkelijkheid tot een doeltreffend denk- en
rekenmodel'.
In tegenstelling tot eerdere berichtenzal de
cursusworden georganiseerdin oktober 1992
en wel van maandag 12 oktober tot en met
vrijdag 16 oktober 1992. De cursus wordt
opgezet als workshop en duurt 5 dagen.
Informatie over cursusinhoud en -opzet
staat afgedrukt in H , 0 (25) 1992, nr. 8,
van 9 april jl. op pagina N 16.

Verantwoording
Het beschreven onderzoek is deels uitgevoerd in het kader van het VEWINOnderzoekprogramma en deels in
opdracht van het Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland (WLZK) en het
Nutsbedrijf Regio Eindhoven (NRE).
Dank zijn wij verschuldigd aan de heren
De Bruin en Engels van WLZK, de heren
Ernes, Maasakkers en Melis van NRE, de

Inlichtingen en aanmelding
Nadere inlichtingen over de cursus en de
organisatie zijn te verkrijgen bij
BROKS Adviezen BV, Postbus 92,
5258 ZH Berlicum of onder telefoonnummer 073- 124499 (ir. A. P. M. Broks
of ir.J. Teunissen). Plaatsreservering voor
de cursus kan nu reeds vrijblijvend plaatsvinden. Uw definitieve aanmelding moet
plaatsvinden vóór 18 september 1992.

Waterkwaliteit in het leidingnet
• Slot van pagina 258

