De vuiluitworp van een vuilinsluitend gemengd rioolstelsel

Inleiding
In vele gemeenten stellen de beheerders
van open water op dit moment aanvullende eisen aan riooloverstorten met
het doel de vuiluitworp uit de rioolstelsels
naar open water te reduceren.
Deze aanvullende eisen betreffen vaak
randvoorzieningen in de vorm van bergbezinkbassins achter de overstorten.
Dit doel kan echter ook op andere wijze
worden bereikt.

IR. A.H. DE VRIES
HASKONING, Nijmegen

In een voorafgaand artikel is bericht over
het zogenaamde vuilinsluitend gemengd
rioolstelsel, kortweg aangeduid als VISstelsel. De inrichting van een gemengd
rioolstelsel als VIS-stelsel heeft ook als
doel de vermindering van de vuiluitworp
van een rioolstelsel en is een alternatief
voor de bouw van bergbezinkbassins als
randvoorziening. HASKONING,
Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau te Nijmegen, heeft de bouw van
VIS-stelsels geadviseerd onder andere
voor de Gemeenten Krimpen aan de
IJssel en Geertruidenberg.
De kosten van sanering van een stelsel
door middel van de bouw van bergbezinkbassins achter de te handhaven overstorten zijn voor vele stelsels zeer hoog.
Het gaat daarbij niet alleen om de kosten
van de bergbezinkbassins maar ook om de
saneringskosten van op te heffen overstorten, bestaande uit aanzienlijke leidingverzwaringen. Investeringen, samenhangend met de reductie van de vuiluitworp, hoger dan f 1.500,- per aansluiting komen regelmatig voor.
In vele gevallen zijn aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk door toepassing van
een VIS-stelsel in plaats van bergbezinkbassins.
In het navolgende wordt het effect van het
vuilinsluitend uitvoeren van een deel van
de berging van een gemengd rioolstelsel
geraamd. Hierbij is gebruik gemaakt van
resultaten van metingen verricht aan bergbezinkbassins in het kader van de onderzoeken van de Nationale Werkgroep
Riolering en Waterkwaliteit [1,2] en aan
een bergbezinkleiding opgedragen door
de Provincie Utrecht [3].
Het vuilinsluitend gemengd rioolstelsel
(VIS-stelsel)
In een vuilinsluitend gemengd rioolstelsel
(VIS-stelsel) wordt een laag in het stelsel
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Samenvatting
Enkele weken geleden is in het artikel 'Het vuilinsluitend gemengd rioolstelsel'
door A.Th. P. de Bont een beschrijving gegeven van een vuilinsluitend gemengd
rioolstelsel, kortweg aangeduid als VIS-stelsel.
De inrichting van een gemengd rioolstelsel als VIS-stelsel heeft tot doel de
vuiluitworp van het rioolstelsel over de overlaten te verminderen en is een
alternatief voor de bouw van bergbezinkbassins als randvoorzieningen.
In dit artikel wordt het effect van het vuilinsluitend uitvoeren van een deel van de
berging van een gemengd rioolstelsel geraamd.
Geconcludeerd wordt dat het effect van goed geplaatste vuilinsluitende berging in
een stelsel qua ordegrootte minimaal gelijk is aan dat van bergbezinkbassins.
In vele stelsels zijn, door inrichting van het stelsel tot VIS-stelsel, aanzienlijke
kostenbesparingen mogelijk, gepaard aan eenzelfde of grotere vermindering van
de vuiluitworp ten opzichte van sanering met bergbezinkbassins.

gelegen deel van de berging vuilinsluitend
(en waterinsluitend) gemaakt.
Deze vuilinsluitende riolen worden niet
direct belast door regenwater, hebben
geen overstorten en hebben slechts één
lozingspunt, het gemaal (afb. 1).
Water dat eenmaal het vuilinsluitende
deel van het stelsel is binnengestroomd,
kan dit nog maar op één manier verlaten,
namelijk via het rioolgemaal.
Hen 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 de
overstorten zich bij voorkeur zo ver
mogelijk verwijderd van de instroompunten in de vuilinsluitende riolen.
De stroming in deze stelsels, richting

vuilinsluitend riool, dient tijdens een
flinke bui bij voorkeur pas van richting om
te keren nadat een zogenaamde 'first
flush' is geborgen in het vuilinsluitende
deelstelsel. Hiertoe dient in de vuilinsluitende riolen voldoende berging
aanwezig te zijn. Gedacht wordt aan 3 tot
5 mm vuilinsluitende berging; de
minimaal toe te passen berging is groter
naarmate de lengte van inzamelstelsels
toeneemt.
Wanneer op het vuilinsluitende deel van
het rioolstelsel meerdere inzamelstelsels
zijn aangesloten met overstortdrempels op
verschillende hoogte, dan zullen terugslagkleppen nodig zijn tussen de inzamelstelsels en het vuilinsluitende deelstelsel
om terugstroming vanuit dit vuilinsluitende deelstelsel te voorkomen.
Deze kleppen behoeven overigens niet
100% dicht te zijn; enige lekkage is geen
bezwaar.
De werking van een VIS-stelsel berust op
het bestaan van een zogenaamde 'first

Afb. 1 - Varianten van VIS-stelsel.
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Aß. 2 -Schematsiche vormvuilvrachtcurveper
overstortingnaar bergbezinkbassin.

flush', met een relatief hoge vuillast, die
wordt ingesloten. In de resultaten van de
NWRW-metingen aan het bassin Amersfoort is een dergelijk effect duidelijk te
onderkennen. De vuilvrachtcurven per
overstorting hebben bijna alle de in
afbeelding 2 schematisch weergegeven
vorm.
Ook R. Veldkamp vermeldt in 'Randvoorwaarden kritisch beschouwd, cursus
tweede generatie rioolstelsels, 1991' het
bestaan van een dergelijk 'first flusheffect' voor de beschouwde rioolstelsels.

Rioolrenovatie is zeergoedtecombineren met de ombouw van eenrioolstelseltot VIS-stelscl.

In de praktijk zullen VIS-stelsels worden
toegepast in vlakke en licht hellende
gebieden. In sterk hellende gebieden zal
het vuilinsluitend (stam)riool
onvoldoende berging beneden de laagste
drempel hebben. Bovendien zullen de
hooggelegen drempels het vuilinsluitend
riool en de pompzuigkelder tijdens regenperioden onder druk zetten.
Voor deze problematiek zijn wel
oplossingen denkbaar. Uitspraken over de
praktische uitvoerbaarheid van een VISstelsel in sterk hellende gebieden zijn
echter pas mogelijk na uitwerking van
enige concrete gevallen.
Wijze van kwantificering vuilinsluiting
Tijdens de onderzoeken naar de bergbezinkbassins Amersfoort en Kerkrade en
de bergbezinkleiding Maartensdijk zijn
inkomende vuilvrachten bepaald als
functie van het ingestroomd volume.
Men kan berekenen wat het effect is als
dezelfde afvoergolven instromen in een
vuilinsluitend deel van het rioolstelsel met
een bepaalde inhoud (of een vuilinsluitende bassin met een bepaalde
inhoud) en hierin wordt opgesloten.
Er bestaat verschil tussen het overstorten
in een bergbezinkbassin of bergbezinkleiding vanuit een stelsel met een zekere
berging, of het instromen in een vuilinsluitend deel van het stelsel vanuit een
even grote berging in de inzamelstelsels.
De berging in vlak gebied bovenstrooms

van een bergbezinkbassin gelegen achter
een overstort vult zich over het algemeen
zonder dat hoge stroomsnelheden
optreden. Deze treden veelal pas op nadat
de overstorting is begonnen. In een VISstelsel zal de vulling van de vuilinsluitende
berging vanaf het begin van de bui plaatsvinden, bij veelal relatief lage waterstanden in de riolen. Aannemelijk is dat
het 'first flush'-effect hierdoor bij een VISstelsel sterker is dan bij een bergbezinkbassin en dat een kwantificering van dit
effect op basis van metingen van de
instroming in een bergbezinkbassin aan
de conservatieve kant zijn voor een VISstelsel.
Het rendement van de inrichting van een

deel van de berging in een stelsel tot
vuilinsluitende berging is t] (VIS).
IIet rendement rj (VIS) is gedefinieerd als
de vermindering van de vuiluitworp van
een VIS-stelsel ten opzichte van een
zelfde niet-vuilinsluitend stelsel (zelfde
berging).
Uitgaande van de vuilemissie van het nietvuilinsluitende deel van het stelsel naar
zowel het vuilinsluitende deel als over de
overstorten definiëren we voorts:
t] (B) = bergingsrendement, de
procentuele volumereductie van overstortingen door het toevoegen van
berging.
t] (V) = vuiluitworpreductie, de
procentuele vuiluitworpreductie door het
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vrachten als functie van het ingestroomde
watervolume.

Tabel I - Effect vuilinsluitende berging opoverstortingen naarbergbezinkbassinAmersfoort.

Volume (m3)
rj (B) (%)
CZV (kg)
n (V) (%)
rj (VIS) (%)
Droogrest (kg)
1 (V) (%)
n (VIS) (%)

Totaal gemeten
overstortingen
23.587
5.313
4.012

gecombineerd effect van toevoegen
berging en vuilinsluiting.
Aangenomen is dat door vergroting van
de berging in het rioolstelsel de vuilconcentraties van het overstortende water
weinig veranderen. In dit geval is rj (B)
ook de vuilvrachtreductie door vergroting
van de berging. Er geldt:
l-j?(V) = { l - ç ( B ) H l - > 7 ( V I S ) }
dus
r, (VIS) = [rj (V) - /7(B)}/{l-/?(B)}
Voor de volledig bemonsterde overstortingen naar de bergbezinkbassins
Amersfoort en Kerkrade en de bergbezinkleiding Maartensdijk zijn voor
fictieve vuilinsluitende bergbezinkbassins
achter de drempel groot 2, 4 en 6 mm de
ingesloten vuillasten en volumina bepaald.
Aansluitend zijn de gewogen gemiddelde
waarden TJ CV)en rj (B) berekend en
»7 (VIS).

De op deze wijze bepaalde waarden voor
rj (VIS) en rj (B) zijn niet direct te
vergelijken met in de NWRW-studies
genoemde waarden voor bezinkingsrendement en bergingsrendement. In deze
studies is het bergingsrendement lager,
omdat rekening is gehouden met het
afnemen van vuilconcentraties tijdens
overstortingen. Hierdoor wordt het
berekende bezinkingsrendement
verhoogd. De waarden voor rj (V) zijn
echter wel direct vergelijkbaar.

Ingesloten in
B= 2
8.320
35,3
2.728
51,3
24,8
2.102
52,4
26,4

Ingesloten in
11 = 4
15.705
66,6
4.408
83,0
49,0
3.408
84,9
54,9

Ingesloten in
11 = 6
19.552
82,9
4.949
93,2
60,0
3.778
92,2
65,9

Tabel II geeft de totale vuilvrachten CZV
en ingestroomde volumina van deze overstortingen en tevens ingesloten vuilvrachten en volumina in 3 en 6 mm
vuilinsluitende berging. Tevens zijn
waarden voor rj (V), rj (B) en rj (VIS)
berekend.
Opvallend is dat rj (VIS) voor de CZV in
dit grote en steile stelsel slechts ongeveer
50% bedraagt van de waarden berekend
voor het bassin in Amersfoort. Voor de
droogrest is rj (VIS) nog geringer.
Ter vergelijking zij vermeld dat de vuiluitworpreductie van het 3,5 mm bergbezinkbassin in Kerkrade bedroeg 19624
kg CZV en 58.567 kg droogrest. In dit
grote, zeer steile stelsel blijkt een bergbezinkvoorziening effectiever te zijn dan
een vuilinsluitende voorziening.
Het is niet mogelijk uit te maken welke
factor hier doorslaggevend is, de steile
hellingen of de grote afmeting van dit
stelsel. De inzamelstelsels van een VISstelsel dienen beperkte lengte-afmetingen
te hebben.
Overigens wordt het rendement van
vuilinsluiting van Kerkrade in zeer sterke
mate negatief beïnvloed door één extreem
grote bui (overstorting nr. 16, bui
64 mm!). Aangezien een VIS-stelsel niet is
bedoeld voor toepassing in steile stelsels
en de inzamelstelsels aanzienlijk geringere
afmetingen dienen te hebben dan 60 ha
zijn de gegevens van Kerkrade op dit punt
niet verder geanalyseerd.
Kenmerkende gegevens van het rioolstelsel van Maartensdijk, geldend tijdens
de metingen, zijn:

Tabel I geeft de totale vuilvrachten CZV
en droogrest en ingestroomde volumina
van deze overstortingen en tevens de bij
deze overstortingen ingesloten vuilvrachten en volumina in 2, 4 en 6 mm
vuilinsluitende berging. Deze ingesloten
hoeveelheden zijn de reducties van de
vuiluitworp en overgestort watervolume
door toevoegen van de vuilinsluitende
berging. Tabel I geeft ook de berekende
waarden voor rj (V), rj (B) en rj (VIS).
Ter vergelijking zij vermeld dat de vuiluitworpreductie van het 2,5 mm bergbezinkbassin in Amersfoort voor dezelfde
overstortingen bedroeg 3.665 kg CZV en
3.051 kg droogrest. Te constateren is dat
het toevoegen van 3,0 mm vuilinsluitende
riolen ongeveer hetzelfde effect heeft als
een 2,5 mm bergbezinkbassin.
Kenmerkende gegevens van het
betreffende rioolstelsel van Kerkrade zijn:
- verhard oppervlak
60,0 ha
- onderdrempelberging
0,4 mm
- p.o.c.
0,33 mm/h
- inhoud bergbezinkbassin
3,5 mm
Voor het bergbezinkbassin Kerkrade zijn
20 overstortingen beschikbaar met
volledige analyse van de cumulatieve vuil-

Tabel II - Effectvuilinsluitende bergingop overstortingen naarbergbezinkbassin Kerkrade.
'Totaal gemeten
overstortingen
Volume (m3)
n (B) (»/o)
CZV (kg)

Ingesloten in
B= 3 mm
36.000
17,2
10.805
33,1
19,2
14.080
13,4
6,5

209.375
32.687

riCV) (%)

Het effect van toevoegen van
vuilinsluitende berging aan de
rioolstelsels van Amersfoort, Kerkrade
en Maartensdijk
Kenmerkende gegevens van het rioolstelsel van Amersfoort waar de
betreffende metingen zijn verricht zijn:
- verhard oppervlak
16,0 ha
- onderdrempelberging
4,8 mm
- p.o.c.
0,88 mm/h
- inhoud bergbezinkbassin
2,5 mm
Voor het bergbezinkbassin Amersfoort
zijn 16 overstortingen beschikbaar met
volledige analyse van de cumulatieve vuilvrachten als functie van het ingestroomde
watervolume.

rj (VIS) (%)
Droogrest (kg)
n (V) (%)
n (VIS) (%)
Exclusief overstorting 16
n(V) (%)
n (Vis) (%)

105.277

Ingesloten in
B = 6 mm
68.385
32,7
16.224
49,6
25,2
27.321
26,0
14,9
44,1
5,1

Tabel III - Effectvuilinsluitende berging op overstortingen naarbergbezinkrioolMaartensdijk.
Totaal gemeten
overstortingen
Volume (m3)
n (B) (%)
CZV (kg)
n (V) (%)
rj (VIS) (%)
Droogrest (kg)
r] (V) (%)
rj (VIS) (%)

17.820
3.847
2.186

Ingesloten in
B= 2 m
6.528
36,6
1.838
47,8
17,6
1.040
47,6
17,3

Ingesloten in
B=4m
11.842
66,5
3.028
78,7
36,5
1.725
78,9
37,1

Ingesloten in
B= 6m
15.152
85,0
3.544
92,1
47,4
2.032
93,0
53,0
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20,4 ha
3,6' mm
0,3 mm/h'
p.o.c.
2 mm
inhoud bergbezinkbassin
Voor de bergbezinkleiding Maartensdijk
zijn 16 overstortingen beschikbaar met
volledige analyse van cumulatieve vuilvrachten als functie van het ingestroomde
watervolume.
verhard oppervlak
onderdrempelberging

Tabel III geeft de totale vuilvrachten CZV
en droogrest en ingestroomde volumina
van deze overstortingen en tevens
ingesloten vuilvrachten en volumina in 2,
4 en 6 mm vuilinsluitende berging.
Tevens zijn de waarden rj (V), t] (B) en
rj (VIS) berekend.
Ter vergelijking zij vermeld dat de vuiluitworpreductie van de 2 mm bergbezinkleiding in Maartensdijk bedroeg 2.081 kg
CZV en 1.397 kg droogrest.
Te constateren is dat het toevoegen van
een 2,5 mm vuilinsluitend riolen ongeveer
hetzelfde effect heeft als een 2,0 mm
bergbezinkleiding.
Ten aanzien van de in de tabellen I, II en
III gegeven rendementen rj (VIS) en n (B)
wordt nog het volgende opgemerkt:
- De waarden van rj (B) betreffen alleen
de bemeten overstortingen, alle groter dan
de inhoud van de beschouwde bassins.
De werkelijke waarden van rj (B), ook
rekening houdende met kleinere buien,
zijn gunstiger.
- De bepaalde waarden rj (VIS) gelden
voor een vuilinsluitend bassin achter een
drempel. De waarden voor een vuilinsluitende berging in het stelsel zelf zijn
zeer waarschijnlijk gunstiger.
- De metingen betreffen allen een situatie
met een overstortdrempel nabij het dwalozingspunt naar de vuilinsluitende
berging. In een VIS-stelsel zal worden
gestreefd naar overstortdrempels aan de
andere zijde van de inzamelstelsels.
Dit zal de vuiluitworp naar verwachting
verder reduceren en r] (VIS) doen
toenemen.
Conclusies
Het effect van de vuilinsluitende berging
in een VIS-stelsel, geplaatst benedenstrooms van de inzamelstelsels, is qua
ordegrootte gelijk aan dat van bergbezinkbassins geplaatst achter deze inzamelstelsels. Metingen in rioolstelsels om deze
conclusie te bevestigen zijn gewenst.
Wanneer een VIS-stelsel optimaal kan
worden ingericht, met overstorten bovenstrooms (dwa-richting) in de inzamel1

De berging en p.o.c. zijn kunstmatig verkleind ten
behoeve van de metingen.

stelsels en niet te grote inzamelstelsels,
zijn zelfs betere resultaten dan met bergbezinkbassins niet onwaarschijnlijk.
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Mr. A. P. van den Berge
interim-manager van Waterschap Gelderse Vallei en E e m
De minister van V en W, mevrouw
J. R. H. Maij-Weggen, heeft de heer
mr. A. P. van den Berge bereid gevonden
om op te treden als interim-manager van
het beoogde interprovinciale waterschap
Gelderse Vallei en Hem.
Dit nieuwe waterschap zal op 1 januari
1993 worden opgericht, door samenvoeging van de bestaande waterschappen
Gelderse Vallei en Vallei en Eem,
respectievelijk liggende in de provincie
Gelderland en de provincie Utrecht.
De heer Van den Berge is dijkgraaf van
het Hoogheemraadschap van Delfland.
Hij zal de functie van interim-manager
vervullen naast zijn huidige functie, tot het
moment waarop het nieuwe waterschap
een feit is.
De werkzaamheden van de interimmanager zullen de voorbereiding van de
organisatie van het nieuwe waterschap
omvatten, waaronder huisvesting, sociaal
statuut, organisatie-omvang, eerstvolgende
verkiezingen, wervingsprocedure nieuwe
voorzitter en secretaris en dergelijke.
(Persbericht V en W)
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Publikatie ter kritiek
Ontwerp-Beoordelingsrichtlijn K 643/02
'Brandslanghaspels met slang en
straalpijp'.
Door de Commissie voor Kwaliteitseisen
van Waterleidingartikelen (CKW) is voor
een termijn van zes weken, gerekend
vanaf de datum van deze publikatie, ter
kritiek gepubliceerd:

Ontwerp-Beoordelingsrichtlijn K 643/02
'Brandslanghaspelsmetslang enstraalpijp'.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
kritiek op deze Ontwerp BRL binnen de
aangegeven termijn, te zenden aan de
Secretaris van de CKW, Postbus 70,
2280 AB Rijswijk, alwaar ook een exemplaar van deze Ontwerp-Beoordelingsrichtlijn kan worden aangevraagd
(tel. 0 7 0 - 3 9 5 3 5 3 5 ) .
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