Een vuilinsluitend gemengd rioolstelsel (VIS):
Revolutie of evolutie?

In H 2 0 van 7 mei (nr. 10/92 en 21 mei
(nr. 11/92) wordt door de heren De Bont
en De Vries het vuilinsluitend rioolstelsel,
VIS, ten doop gehouden. In het eerstgenoemde nummer van H 2 0 stelt
De Bont dat het toepassen van bergbezinkbassins in vlakke gebieden op
bezwaren stuit. In veel situaties is dit
inderdaad het geval. Om de bassins te
kunnen vullen moet voldoende verval
aanwezig zijn. In vlakke gebieden is
daaraan veelal gebrek. Het toepassen van
het vuilinsluitend rioolstelsel kan, volgens
de auteurs, in die gevallen soelaas bieden.
De voor- en nadelen van het toepassen
van een dergelijk stelsel worden in de
beide artikelen naar mijn inzicht
onvoldoende behandeld. Daarnaast wordt
door de heer De Vries op niet geheel
zuivere wijze becijferd welke reductie van
de vuiluitworp kan worden bereikt door
toepassing van het bedoelde stelsel.
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j staat voor een bepaalde 'bui' De bovenstaande relatie is empirisch van
aard. Zodra in het kader van het RIONED
project 'Standaardberekeningen rioolstelsels' de volledige reeks meetgegevens,
zoals onder meer door de NWRW
verzameld, ter beschikking staat, kan de
relatie nader op haar juistheid worden
getoetst. (Overigens worden relaties van
de bovenstaande vorm reeds geruime tijd
in buitenlandse vuiluitworpmodellen
toegepast (onder meer SWMM)).
Uitgaande van bovenstande formule zal
een neerslag die met de tijd als volgt
verloopt;
i= b

Revolutie of evolutie?
Vertegenwoordigt het VIS een revolutie
op het gebied van de rioleringstechnologie
of wordt voortgeborduurd op een bekend
thema? Het laatste is het geval. Het VIS
bestaat uit in serie geschakelde, door onze
Oosterburen zo genoemde, Tangbeckens'.
Het VIS onderscheidt zich van de veelvuldig in de Duitse landen toegepaste
vangbekkens doordat de verbinding met
de eigenlijke riolering kan worden
afgesloten met een klep. Essentieel ten
opzichte van in stelsels ingebouwde vangbekkens, gelet op de functie van deze
vangbekkens en het VIS, is dit niet. Dus
geen revolutie doch hoogstens evolutie.
'First flush'
De heer De Bont ziet als belangrijk voordeel van het VIS dat de vuilstoot ('first
flush'), die bij de aanvang van tot overstortingen aanleiding gevende neerslagen
optreedt, wordt geborgen. Hij veronderstelt dat indien de benodigde berging
slechts op de gebruikelijke wijze in het
stelsel wordt gevonden of gedeeltelijk
daarnaast in een bergbezinkbassin, het
vuilste deel van het geborgen water tot
overstorting komt.
In H 2 0 nr. 6/91 heb ik er op gewezen het
vuil dat tijdens hevige neerslagen van het
verharde oppervlak wordt verwijderd in
hoofdzaak de kwaliteit van het overstortende water bepaalt. Uit de NWRWonderzoekingen kan worden afgeleid dat
de volgende relatie bestaat:
V, = k,i,e (-a-/~t)

(1)

Hierin is:
v, het vuiluitworp 'debiet'
kg/(s-ha)
kj een constante ('vervuilingswaarde'
van het verharde oppervlak) kg/m 3

(2)

een first flush te zien geven. Indien de
neerslag verloopt volgens de volgende
relatie:

i=a / l

(3)

is de vuiluitworp vrijwel lineair met de
tijd. Er treedt noch een first noch een
'after' flush op. Deze laatste komt voor
indien wordt uitgegaan van:
i = Ct2

(4)

Door de constanten a, b en c zodanig te
kiezen dat binnen een bepaalde neerslagduur dezelfde totale neerslaghoogte
optreedt kan de toevoer aan vuil naar de
riolering worden berekend. De waarden
van de constanten volgt uit:
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De constanten k,, k2 en k3 moeten
zodanig worden gekozen dat aan bovenstaande vergelijking wordt voldaan.

Vr = v, dt
•o
r de beschouwde duur van de
neerslag

(7)
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De vraag kan nu worden gesteld hoeveel
vuil door het VIS dat een bepaalde
berging heeft, wordt tegengehouden. Voor
de verschillende neerslagintensiteiten
dient daartoe de vultijd van de berging te
worden berekend. De werkwijze is
analoog aan die is gevolgd bij het bepalen
van de constanten a, b en c.
Bij een neerslag van 30 mm, een berging
in het VIS van 7 mm en een regenduur
van 3 h is de vuiluitworp uitgaande van
formule (3) circa 6% groter dan uitgaande
van formule (2) waarbij een first flush
optreedt. Uitgaande van formule (4) (after
flush) is de uitworp circa 17% groter.
Bovenstaande globale benadering toont
aan dat het VIS enige voordelen kan
bieden ten opzichte van een stelsel waarbij
de (hoofd)overstort zich benedenstrooms
bevindt, gesteld dat het first flush effect
overheerst. In dat geval heeft De Bont
gelijk. De metingen verricht aan het bergbezinkbassin in Amersfoort laten zien dat
11 keer sprake was van een first flush,
4 keer de uitworp rechtevenredig met het
overstortend volume verliep en 2 keer een
'after flush' is opgetreden. Hierbij moet
worden aangetekend dat het stelsel in
Amersfoort, dat naar het bassin afwatert,
licht hellend is. Het is echter de vraag of
in vlakke gebieden, gebieden waarin het
VIS toepassing zou moeten vinden, een
first flush optreedt.
De hiervoor beschreven berekeningen
tonen bovendien aan dat zodra het after
flush effect overheerst het VIS nadelige
effecten vertoont!

Hierin is:
R de totale neerslaghoogte
mm
T de duur van de neerslag
h
Indien wordt aangenomen dat de buien
lang genoeg duren om al het vuil van het
verharde oppervlak te spoelen geldt:
,T

De vuiltoevoer naar de riolering als
functie van de tijd kan nu worden
berekend uitgaande van de volgende
formule:

VIS en bergbezinkbassins
Hoe zit dit nu bij toepassing van het VIS
ten opzichte van bergbezinkbassins?
De Vries tracht in zijn bijdrage aan te
tonen dat het VIS een alternatief is voor
een bergbezinkbassin. De door hem
gekozen werkwijze doet het VIS geen
recht. In plaats van aan de stelsels van
Amersfoort, Kerkrade en Maartensdijk
vuilinsluitende rioolstelsels toe te voegen
is een meer zuivere benadering de bassins
en het bergbezinkriool te vervangen door
een VIS.
De bassins en het riool vangen tijdens
neerslag van enige omvang een deel van
het aankomende water af. Zodra de
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externe overstortingen van de voorzieningen aanspringen ontstaat een
gedeeltelijke propstroming waardoor,
indien sprake is van een first flush, het
vuilste water tot overstorting komt. Bij de
toepassing van een VIS gebeurt juist het
omgekeerde; het vuilste water blijf in het
systeem en het schonere water stort over.
Deze situatie is ongeveer vergelijkbaar
met die waarbij de externe overstortrand
geen onderdeel uitmaakt van de bassins
en bergbezinkriool doch naast de
inrichtingen is geplaatst.
Aan de hand van de meetgegevens van
het bassin in Amersfoort kan een indruk
worden verkregen van het effect op de
vuiluitworp dat een gevolg is van deze
situering van de overstort. Helaas moeten
daartoe de benodigde cijfers worden
afgelezen uit de grafieken gepresenteerd
in het NWRW-rapport 8.1,daar op dit
moment de benodigde getallen niet op
zich beschikbaar zijn. Uit de analyse van
de gegevens blijkt dat 67%van detoegevoerde CZV door het bassin werd
afgevangen bij overstortingen vanuit het
bassin en 64%wanneer de 'VIS-oplossing'
zou zijn gekozen. De Vries heeft gelijk
wanneer hij stelt dat het effect van een
VIS qua ordegrootte ongeveer gelijk kan
zijn aan dat van een bergbezinkbassin.
Sommigen van u zullen zich afvragen hoe
dit mogeijk is.Een bergbezinkbassin
wordt immers een bezinkfunctie
toegedacht? In het geval van Amersfoort
blijkt dit een ijdele gedachte te zijn. Van
de 17 bemeten overstortingen is in 1geval
de CZVniet gemeten terwijl een tweetal
metingen onbetrouwbaar lijkt. Uit de
eerder genoemde analyse blijkt dat in 8
van de 14resterende gevallen de uitstromende vuilvracht, tijdens in werking
zijnde externe overstort, kleiner was dan
de inkomende vracht (minimum 56%van
de inkomende vracht). In 6 gevallen was
de uitstromende vracht groter dan de
inkomende vracht (maximum 135%van
de inkomende vracht)! de gemiddelde
reductie als gevolg van bezinking bedroeg
slechts 4 tot 5%.De door De Vries
getrokken conclusie is daarmede ontdaan
van verwondering.
Vragen
Is een VIS goedkoper dan een traditioneel
gemengd stelsel? Het aantal lozingspunten
is groter bij het VIS. Het vuilinsluitende
riool zal in de meeste situaties dieper
moeten worden gelegd dan bij een
gewoon gemengd stelsel.
Hoe zit het met de aanslibbing van de
inzamelriolen? In deze riolen treden
tijdens overstortingen geringe snelheden
op daar al gauw sprake zal zijn van overdimensionering in verband met het kiezen
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van in de handel zijnde buizen.
De transportcapaciteit voor niet cohesief
materiaal is rechtevenredig met de
hydraulische straal tot de macht 3/2. De
hydraulische straal van de bij hetVIS
overwegend aanwezige kleine inzamelriolen zal minder groot zijn dan bijeen
traditioneel stelsel. Op grond waarvan
nemen de auteurs aan dat geen
problemen zijn te verwachten?
In de straten waar de insluitriolen worden
aangelegd moeten bijzondere voorzieningen worden getroffen om de aan de
straat gelegen panden aan te sluiten. Hoe
hebben de ontwerpers dit probleem
opgelost?
Tijdens het ledigen van het inzamelriool
door het rioolgemaal zijn de snelheden in
dat riool laag tot zeer laag. Eenmaal
aangevoerd zand, dat het hoofdbestanddeel is van de met het water naar de
riolering afgevoerde stoffen, zal niet naar
het gemaal worden getransporteerd. Bij
een traditioneel stelsel, waarbij zich de
hoofdoverstort meestal nabij het gemaal
bevindt, wordt tijdens overstortingen het
zand in de richting van het gemaal
getransporteerd en uiteindelijk naar de
zandvang van de afvalwaterzuiveringsinrichting gevoerd. Hoe denken de
auteurs de mogelijke aanzanding van het
inzamelriool tegen te gaan?
Tot slot
Een aantal belangrijke vragen die kunnen
worden gesteld zijn door de auteurs niet
aangesneden.
Slechts via dure experimenen kan worden
vastgesteld of het VISzo werkt als de

auteurs zich voorstellen. Om het VISmet
een gewoon gemengd stelsel te kunnen
vergelijken moeten deze onder dezelfde
omstandigheden tegelijkertijd worden
aangelegd en van ongeveer dezelfde
omvang zijn, de benodigde investeringen
worden vastgesteld en de vuiluitworpen
worden gemeten. Pas dan is uitsluitsel
over voor en tegen te verkrijgen.
Het verdient echter meer aanbeveling, in
van toepassing zijnde gevallen, de werkwijze van onze Oosterburen te volgen en
in de stelsels vangbekkens aan te brengen.
Deze zijn goed te onderhouden, vragen
niet om een hydraulisch verval, vangen
inderdaad de first flush af indien aanwezig
en hebben een betrouwbare werking.
Of deze vangbekkens, wanneer deze een
inhoud krijgen overeenkomende met de
door de CUWVO voorgestelde 2 mm
berging, de oppervlaktewaterkwaliteit
meetbaar beter zullen doen worden is een
niet beantwoorde vraag. Hetzelfde geldt
overigens wanneer deze berging wordt
aangebracht in de vorm van bergbezinkbassins. De grootste opgetreden vuilvracht
zou daardoor in het geval van Amersfoort
met slechts ongeveer 18% worden
gereduceerd. Ik vrees dat biologen niet
zullen kunnen aangeven in hoeverre deze
reductie een beter aquatisch milieu zal
veroorzaken.
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Commentaar op dereactie vanprof. ir.J.B.M.Wiggers
Beide auteurs zijn verheugd over de
reactie van prof. Wiggers, omdat zijin
deze reactie veel van hun inzichten dieten
grondslag liggen aan het vuilinsluitend
gemengd rioolstelsel, herkennen. Dat prof.
Wiggers ondanks dezelfde startpunten op
onderdelen toch meent tot andere
conclusies te moeten komen, is naar de
mening van de auteurs terug te voeren tot
misverstanden ten aanzien van de
bedoelingen van de auteurs. De auteurs
hopen in de navolgende reactie hun
bedoelingen verder te verduidelijken.
Prof. Wiggers blijkt echter met de auteurs
van mening te zijn dat er in de Nederlandse praktijk alternatieven moeten
komen voor de nu door waterbeheerders
te sterk naar voren geschoven bergbezinkbassins.
De basis voor deze kostbare voorkeur van
waterbeheerders is smal en zeker niet
breder dan de (niet geheel zuivere)

becijferingen van de reductie van de
vuiluitworp van De Vries (de enig voorhanden zijnde meetgegevens zijn
overigens niet op andere wijze te
gebruiken en de resultaten zijn pessimistisch voor een goed ontworpen VISstelsel).
Revolutie of evolutie
De auteurs onderschrijven volledig dat zij
voortborduren op bestaande inzichten en
ontwikkelingen. De Vries noemt in zijn
publikatie vooral de bijdrage van
R. G. Veldkamp (een medewerker van
prof. Wiggers) 'Randvoorzieningen
kritisch beschouwd' aan de cursus 'tweede
generatie rioolstelsels', die uitgebreid
ingaat op het verschijnsel 'first flush' en de
bij onze oosterburen frequent toegepaste
'Eangbeckens'.
Beide auteurs stellen er prijs op te melden

