Ontwerp van rioolstelsels op basis van vuiluitworp
Aanzet tot nieuwe criteria en nieuwe normen

Inleiding
De riolering in Nederland staat volop in
de belangstelling. De afgelopen jaren is
men zich bewust geworden van de
negatieve effecten in financiële en milieutechnische zin van een rioolstelsel dat niet
optimaal is ontworpen en niet optimaal
wordt beheerd. Door veel gemeenten in
Nederland wordt thans aandacht besteed
aan het maken van een rioolbeheerplan,
waarmede een systeem voor onderhoud,
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Samenvatting
In dit artikel wordt aandacht geschonken aan de vuiluitworp uit rioolstelsels.
Er wordt geschetst dat het gewenst is de theoretische overstortfrequentie als
criterium voor de beoordeling van de vuiluitworp te vervangen door een nieuw
stelsel van criteria en normen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen
criteria en normen vanuit het ontvangende water en vanuit het rioolstelsel zelf.
Beide onderdelen worden uitgewerkt tot enkele concrete parameters en
parameterwaarden. Met een voorbeeld wordt het verschil toegelicht tussen een
ontwerp op basis van het huidige criterium en één op basis van de nieuwe
criteria. Tevens wordt een indeling in vuiluitworpcategorieën gemaakt voor de
zeven rioolstelsels die door de NWRW zijn bemeten. Tot slot wordt een
raamwerk gegeven voor een vuiluitworpmodel, dat een belangrijke rol zal gaan
spelen in de nieuwe ontwerpmethodiek.

inspectie, renovatie en vervanging kan
worden opgezet.
Daarnaast wordt gewerkt aan het
opstellen van basisrioleringsplannen
waarmede wordt beoogd een inzicht te
verschaffen in het functioneren van het
rioolstelsel tijdens droogweer en neerslag
en waarin eventuele verbeteringsmaatregelen worden beschreven.
Het systeem van rioolstelsel en rioolwaterzuiveringsinrichting heeft tot doel
een adequate inzameling, tranport en
zuivering van huishoudelijk en industrieel
afvalwater en overtollige neerslag te
bewerkstelligen. In de praktijk wordt niet
volledig aan dit doel voldaan doordat
zowel de inzameling en het transport als
de zuivering slechts in beperkte mate
kunnen worden gerealiseerd.
Een gevolg van de beperkte berging in
een gemengd rioolstelsel is dat niet al het
water kan worden afgevoerd naar de
zuiveringsinrichting en dat lozingen op
meerdere plaatsen noodzakelijk zijn.

wateren toegekende functies. Euncties en
de daaruit voortvloeiende eisen voor
kwantiteit en kwaliteit worden toegekend
door de waterkwaliteitsbeheerder. Bij deze
instantie berust ook de taak tot het stellen
van eisen aan rioolstelsels en het beoordelen van basisrioleringsplannen.
Gesteld wordt dat de huidige criteria en
normen veelal niet optimaal zijn
afgestemd op het bovenbeschreven doel
van een rioleringssysteem.
Dit artikel richt zich op het tweede subdoel van het ontwerp van een rioleringssysteem, het beperken van de negatieve
effecten van de lozingen op oppervlaktewater. Met name wordt aandacht besteed
aan de vuiluitworp uit rioolstelsels en de
toetsing hiervan aan criteria en normen.
Allereerst wordt ingegaan op de gangbare
ontwerpmethodiek waarbij een centrale
rol wordt gespeeld door de theoretische
overstortfrequentie. Vervolgens wordt
aandacht besteed aan nieuwe inzichten op
het gebied van riolering en waterkwaliteit.
Vanuit deze nieuwe inzichten wordt de
noodzaak van nieuwe criteria en nieuwe
normen voor rioolstelsels beschreven.
Er wordt een aanzet gegeven tot een
mogelijke set van criteria en normen voor
de vuiluitworp van rioolstelsels. Tenslotte
wordt een raamwerk gegeven voor een
vuiluitworpmodel dat een belangrijke rol
zal gaan spelen in de nieuwe ontwerpmethodiek.

Het eerste subdoel van het ontwerp is
daarom het creëren van een voldoende
grote afvoercapaciteit naar de overstortlocaties, zodat wateroverlast slechts in
extreme gevallen voorkomt. Het tweede
subdoel is het beperken van negatieve
effecten van deze lozingen en van de
lozing van het effluent van de zuiveringsinrichting. Dit kan worden bereikt door
het sturen en manipuleren van de
lozingen op één of meer oppervlaktewateren op zodanige wijze dat de effecten
in kwantitatief en kwalitatief opzicht niet
leiden tot strijdigheid met de aan deze

Gangbare ontwerpmethodiek
De thans gangbare ontwerpmethodiek
voor gemengde rioolstelsels is voor de
vuiluitworp gebaseerd op een tweetal
verbanden. Het eerste verband is de
relatie tussen de vuiluitworp uit het rioolstelsel enerzijds en de theoretische overstortfrequentie van het stelsel anderzijds.
Een lagere overstortfrequentie wordt
verondersteld te leiden tot een kleiner
aantal belastingen van het oppervlaktewater en bovendien tot een geringere
belasting per overstorting. Dit verband
wordt bij deze ontwerpmethodiek als
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zodanig juist en van zodanig overheersend
belang geacht dat de theoretische overstortfrequentie het centrale criterium is
geworden voor de beoordeling van de
vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels.
Eventueel geconstateerde knelpunten in
de waterkwaliteit worden vertaald in een
verscherping van de norm, namelijk een
verlaging van de toegestane theoretische
overstortfrequentie. IIet tweede verband
is een eenduidige afhankelijkheid van de
theoretische overstortfrequentie van de
grootheden berging en pompovercapaciteit. Vlet de stippengrafiek van
Kuiper en de hieruit afgeleide zogenaamde Veldkampgrafiek kan bij een
gegeven berging en pompovercapaciteit
de theoretische overstortfrequentie
worden bepaald. Hierbij geldt dat zowel
een vergroting van de berging als een vergroting van de pompovercapaciteit leidt
tot een verlaging van de theoretische
overstortfrequentie. Omdat de waarde van
de pompovercapaciteit aan een maximum
is gebonden vanwege het functioneren
van de zuiveringsinrichting zal een
verlaging van de theoretische overstortfrequentie meestal alleen gerealiseerd
kunnen worden door een vergroting van
de berging. Betwijfeld moet worden of de
hiermee gemoeide gelden langs deze weg
optimaal worden besteed.
Over gescheiden rioolstelsels kan worden
opgemerkt dat er in de gangbare ontwerpmethodiek vrijwel uitsluitend wordt gelet
op een voldoende grote afvoercapaciteit.
De vuiluitworp wordt verondersteld
voldoende klein te zijn door de scheiding
van dwa en rwa. De juistheid van deze
veronderstelling moet eveneens worden
betwijfeld. Bij de nieuwe ontwerpmethodiek die wordt besproken in dit
artikel, wordt niet op voorhand onderscheid gemaakt tussen gemengde en
gescheiden rioolstelsels.
Voorbeeld gangbare ontwerpmethodiek
Ter illustratie wordt het rioleringssysteem
van Dirtcity beschouwd dat staat
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afgebeeld in af. 1.Het rioleringssysteem
van Dirtcity bestaat uit een tweetal
bemalingsgebieden en een zuiveringsinrichting. Enkele relevante grootheden
van de bemalingsgebieden staan vermeld
in tabel I. Uit deze tabel kan worden
afgelezen dat de theoretische overstortfrequentie voor de gebieden respectievelijk 30 en 7 bedraagt.
Voor bemalingsgebied 1 wordt door de
waterkwaliteitsbeheerder een maximale
theoretische overstortfrequentie van 10
toelaatbaar geacht, terwijl deze waarde
voor bemalingsgebied 2 is vastgesteld op
7 wegens de kwetsbaarheid van het
ontvangende water W4 (zie afb. 1).
Door de rioolbeheerder wordt geconstateerd dat in bemalingsgebied 2
juist aan de genoemde norm wordt
voldaan, maar dat de situatie in
bemalingsgebied 1 verre van optimaal is.
Er wordt daarom overwogen de berging
en de pompovercapaciteit van bemalingsgebied 1 te vergroten. Door de beheerder
van de zuiveringsinrichting wordt echter
gemeld dat deze inrichting niet zwaarder
mag worden belast en dat de bestaande
verhouding tussen dwa-capaciteit en totale
capaciteit met de waarde 1:3,9 reeds
zodanig is, dat vergroting van de pompovercapaciteit ontoelaatbaar is. De rioolbeheerder ziet zich hierdoor genoodzaakt
de berging fors te vergroten met 2.220 m 3
van 3,6 mm tot 7,3 mm. Er wordt gekozen
voor de aanleg van enkele grote bergingsriolen. Dit leidt tot lagere kosten per eenheid van berging, maar het moet worden
betwijfeld of deze oplossing wel wenselijk
is uit oogpunt van vuiluitworp. Over een
lengte van circa 2,2 km nabij overstortlocatie 1wordt een bestaande leiding
0 400 vervangen door een a 1200.
De aanneemsom bedraagt circa
2,9 miljoen gulden. In het vervolg van dit
artikel zal deze oplossing worden aangeduid als de traditionele variant.

Nieuwe inzichten in riolering en
waterkwaliteit
In de eindrapportage van het onlangs
afgeronde grootschalige onderzoek naar
de relatie tussen riolering en waterkwaliteit van de Nationale Werkgroep
Riolering en Waterkwaliteit (NWRW)
wordt een aantal uitspraken gedaan, waardoor de relatie tussen kenmerken van een
rioolstelsel en de vuiluitworp uit een rioolstelsel in een breder verband komt te
staan. Zo wordt in de samenvatting onder
andere gesteld dat de theoretische overstortfrequentie bij stelsels die minder dan
10-maal per jaar overstorten geen goed
criterium is voor de vuiluitworp.
Dergelijke stelsels zouden daarentegen
moeten worden beoordeeld op grond van
de jaarlijkse vuillast en de omvang van de
grootste stootlozingen. Verder wordt
gesteld dat de vuiluitworp sterk afhankelijk is van de hoeveelheid slib die
in het stelsel aanwezig is en de mate
waarin dit opwoelt tijdens overstortingen.
Aldus is de structuur van het rioolstelsel

van grote invloed op de vuiluitworp.
Bij een goede structuur kan worden
gedacht aan een aangepast buisprofiel,
een scheiding van dwa en rwa nabij overstorüocaties, overstortputten veraf gelegen
van dwa-hoofdroutes en aan een gladde
detaillering van het stelsel. Naast het
creëren van een goede structuur kunnen
belangrijke reducties van de vuiluitworp
worden bereikt door het aanbrengen van
randvoorzieningen bij de overstortlocaties
en in mindere mate door het afkoppelen
van verhard oppervlak van daken en
verkeersarme straten. Behalve het
vergroten van de berging en de pompovercapaciteit is er dus een breed scala
van maatregelen mogelijk ter reductie van
de vuiluitworp uit een gemengd rioolstelsel.
Het onderzoek van de NWRW heeft zich
tevens gericht op de effecten van vuiluitworp uit rioolstelsels op de kwaliteit
van het ontvangende water. Er is gebleken
dat er onderscheid kan worden gemaakt
tussen korte-termijneffecten, zoals de

TABEL I- Enkelekenmerkenvan derioolstelsels van Dirtcity.
Kenmerk
stelseltype
aantal i.e.
dwa in mVuur
verhard oppervlakte in hectare
berging in mm
pompovercapaciteit in mm/uur
dwa + rwa in m 3 /uur
aantal overstortlocaties
theoretische overstortfrequentie
TABEL II-

Bemalingsgebied 1

bemalingsgebied 2

gemengd
12.000
144
60
3,6
0,6
504
4
30

gemengd
4.000
48
25
8,1
0,8
248
3
7

Voorbeeldvan criteria ennormen voorvuiluitworpvoordrie waterpartijen.
1= Vijver

BZV in kg
tot-P in kg
N-Kj in kg
droogrest

2= Stadswater

Jaarvracht

Piekvracht

60
4
16
400

20
2
6
200

Jaarvracht
900
60
240
6.000

Piekvracht

3 = Kanaal
Jaarvracht

300
30
90
3.000

11000
1.000
4.000
100.000

Piekvracht
5.000
500
1.500

50.000

waterpartij 1 = vijver met sierfunctie en zwemwaterfunctie; niet doorstroomd; 50.000 m3
waterpartij 2= stadswater met afvoerfunctie en sierfunctie; doorstroomd; 100.000 m'
waterpartij 3= kanaal met afvoerfunctie en scheepvaartfunctie; doorstroomd; 100.000 m3

Afb. 1-Enkeleelementen van hetrioleringssysteem van Dirtcity.

LEGENDA
1

- bemalingsgebied 1

• Pl= pomp bemalingsgebied 1
W1 = water 1
(Z) = zuiveringsinrichting
— — - persleiding naar zuivenngsinrichting
TE = effluentlozing
*-0L 1- o v e r s t o r i l o c a t i e 1
: grens tussen de bemalingsgebieden

zuurstofhuishouding van het water en
meer lange-termijneffecten, zoals
ophoping van zware metalen en
organische microverontreinigingen in het
bodemslib. De mate waarin de vuiluitworp
leidt tot ongewenste effecten in het
ontvangende water is mede afhankelijk
van de functie van dit water. Een geringe
vuiluitworp op een water met een
belangrijke ecologische functie kan als
meer ongewenst worden beschouwd dan
een grotere lozing op een water zonder
een dergelijke functie.
Belangrijke overige factoren zijn de
mengverhouding tussen overstortend en
ontvangend water, de doorspoelbaarheid
van het water, de aanwezigheid van reeds
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verontreinigd bodemslib en de detaillering
van de overstortlocatie zelf.

gebied van onderzoek en modellering
worden verricht. De getallen van tabel II
gelden voor fictieve wateren en zijn niet
bedoeld om te worden toegepast in
concrete gevallen.

water en de mate van vuiluitworp die
toelaatbaar kan worden geacht gezien de
aard en functie van dit water centraal.
Hierbij kan worden gedacht aan
concentraties van enkele fysischchemische parameters die niet mogen
worden overschreden. Dit is bijvoorbeeld
uitgewerkt in de basiskwaliteit of de
algemene milieukwaliteit van de derde
nota waterhuishouding. Bij een gegeven
concentratie voor aanvang van de overstortsituatie en een gegeven volume van
het ontvangende water kan de vervuilingsruimte van het desbetreffende
water worden berekend. Dit zou kunnen
worden uitgewerkt tot een maximaal
toelaatbare gemiddelde jaarlijkse vuiluitworp en tot een maximaal toelaatbare
piekbelasting met een overschrijdingskans
van één keer per jaar. De maxima zouden
kunnen worden geformuleerd in termen
van BZV, Tot-P, N-Kj en droogrest.
hen mogelijke set criteria en normen voor
een drietal waterpartijen staat weergegeven in tabel II. Met de huidige kennis
zijn dergelijke getallen in orde van grootte
bekend, maar ten behoeve van een nadere
kwantificering moet nog veel werk op het

Nieuw stelsel van criteria en normen
Ter vervanging van de beschreven gangbare ontwerpmethodiek waarbij een
centrale rol wordt gespeeld door het
criterium theoretische overstortfrequentie,
als verbindend element tussen waterkwaliteitseisen enerzijds en kenmerken
van het rioolstelsel anderzijds, is het
gewenst dat een nieuw stelsel van criteria
en normen wordt opgesteld om zodoende
een praktische uitwerking te geven aan de
conclusies van het NW'RW'-onderzoek.
Het stelsel zal qua helderheid en rechtsgelijkheid goed moeten scoren en daarnaast moeten uitgaan van alle processen
die de vuiluitworp significant beïnvloeden
en van de effecten in het ontvangende
water. Onderstaand zal op enkele aspecten
van een dergelijk stelsel van criteria en
normen worden ingegaan.
Criteria en normen vanuit het
ontvangende water
Bij de opzet van het nieuwe stelsel van
criteria en normen staat het ontvangende

Criteria en normen vanuit het
rioolstelsel
Naast een redenering vanuit het
ontvangende water is het ook mogelijk
een redenering vanuit het rioolstelsel zelf
op te zetten. Als voorbeeld kan een beek
worden beschouwd met op de ene oever
een grote stad met een rioolstelsel met
één overstortput die loost op de beek en
op de andere oever een klein dorp met
een verder identieke situatie. Strikt
redenerend vanuit het ontvangende water
zouden aan de beide overstortlocaties
dezelfde eisen kunnen worden gesteld.
Voor de stad zou dit kunnen leiden tot
zware investeringen terwijl in het dorp
met een inferieur stelsel kan worden volstaan. Om dergelijke rechtsongelijkheid te
voorkomen lijkt het zinvol de vuiluitworp
behalve per overstortlocatie eveneens uit
te drukken voor een geheel bemalingsgebied in waarden per inwoner-

TABEL III - - Criteria en norma: -, voor vuiluitworp uit een bemahngsgebied.
Klasse I
Jaarvracht
BZV [g/i.e.1
tot-P [g/i.e.]
N-Kj [g/i.e.1
droogrest [g/i.e.]

Klasse II

Piekvracht*

<50
<5
<25
<750

< 10

<1
<5
< 150

Klasse III

KLasse IV

Jaarvracht

Piekvracht*

Jaarvracht

Piekvracht*

50-200
5-15
25-75
750-2.000

10-40
1-3
5-15
150-400

200-750
15-40
75-200
2.000-5.000

40-150
3-8
15-40
400-1.000

Jaarvracht

Piekvracht*

>750
>40
>200
> 5.000

> 150

>8
>40
> 1.000

* Piekvracht = stoolbelasting met overschrijdingskans van één keer per jaar.
Indeling van het stelsel in een categorie vindt plaats op grond van de indeling van de 8 parameters in de 4 klassen:
Categorie A: weinig verontreinigend rioolstelsels:

minimaal 6 parameters in klasse I; geen parameters in klasse III of IV.
1 strafpunt voor iedere paramteter in klasse III; 3 voor klasse IV, 1 punt compensatie voor Klasse I;
maximaal 2 strafpunten totaal.
1strafpunt voor iedere parameter in klasse III, 1compensatie voor klasse I en II;
maximaal 2 strafpunten totaal.
alle stelsels die niet voldoen aan de eisen voor de categorién A, 1!en C.

Categorie B: matig verontreinigend rioolstelsel:
Categorie C: sterk verontreinigend rioolstelsel:
Categorie D: zeer sterk verontreinigend rioolstelsel:

TABEL IV - Indeling van zeven NWRW-rioolstelsels in categorieën.
Gemengd

Gescheiden

Loenen
jv
BZV

tot-P
N-Kj
droogrest

293
29
86
3.229

Oosterhout

pv*
70
11
27
1.500

I.oenen
iv
BZV
tot-P
N-Kj
droogrest

II
11
II
II

P\
III
IV
III
IV

Bodegraven

jv

pv*

jv

381
21
69
948

70
2,5
13
230

71
4
19
191

Oosterhout
jv
pv
III
III
II
II

III
II
II
II
C

pv*
30
1,2
7
90

Bodegraven
jv
pv
II
I
I
1

II
II
II
I

ï:

Kerkrade
jv
1.583
70
301
15.946

pv*
160
8,1
28
4.900

Kerkrade

|\

PV

IV
IV
IV
IV

IV
IV
III
IV
D

Verb.ges.

Amsterdam
jv

pv*

105
7
45
331

9
0,8
3
110

Amsterdam
jv
pv

Hecrhugowaard
jv
178
23
178
3.648

13

jv

14
1,8
8
500

20
3
13
582

Heerhugowaard
jv
pv

Il
III
III
III

Ileerhugowaard

pv*

II
II
II
III
C

*pv = piekvracht met overschrijdingskans van één keer per jaar.
Deze waarden zijn afgeleid uit de tabellen 3,1, 3,2, 4,1,4,2 en 4,7 van het N\\"R\\"-eindrapport.
Na het beschikbaar komen van alle meetresultaten van de desbetreffende stelsels kunnen deze ptekvrachlen van '1 = 1 nauwkeuriger worden bepaald.

pv*

(>

0,8
3
160

Heerhugowaard
jv
pv
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TABEL V - Aard enfuncties van de wateren in
Dirtcity.
Wl en W2 sladswater met afvoerfunctie en
sierlunctie
W3
kanaal met afvoerfunctie en
scheepvaartfunctie
W4
vijver met sierlunctie en
zwemwaterfunctie

equivalent. Op grond van dergelijke
getallen kan een bepaald stelsel als meer
of minder verontreinigend worden
bestempeld, los van de eventuele effecten
op de ontvangende wateren. Een voorbeeld voor een viertal categorieën is
gegeven in tabel III.
Ter illustratie van de indeling in
categorieën zijn zeven rioolstelsels, die uitvoerig zijn bemeten in het kader van het
NWRW-onderzoek, ingedeeld. Tabel IV
toont allereerst de meetresultaten, vervolgens de indeling van de parameters in
klassen en tenslotte de indeling van de
gehele rioolstelsels in categorien. De indeling van de betreffende rioolstelsels komt
goed overeen met de bevindingen van het
NWRW-onderzoek.
Voorbeeld nieuwe ontwerpmethodiek
Wederom wordt het rioleringssysteem van
Dirtcity beschouwd (zie afb. 1). Ditmaal
worden de aard en functies van de
ontvangende wateren integraal in de planvorming betrokken. De aard en functies
van de wateren in Dirtcity staan vermeld
in tabel V. De waarden voor de vuiluitworp die toelaatbaar worden geacht
voor deze wateren komen overeen met
tabel II. Behalve de eis dat deze waarden
voor de vuiluitworp niet worden overschreden, wordt door de waterkwaliteitsbeheerder de eis gesteld dat de beide
stelsels minstens moeten voldoen aan de
normen voor categorie Huit tabel III.
Om te kunnen beoordelen in hoeverre de
bestaande situatie voldoet aan deze eisen
wordt door de rioolbeheerder een serie
vuiluitworpberekeningen gemaakt voor
het gehele rioleringssysteem. Uit de
berekeningsresultaten blijkt dat de beide
rioolstelsels niet voldoen aan de normen
voor categorie B. Dit resultaat wekt voor
bemalingsgebied 1 geen verbazing gezien
de geringe berging en pompovercapaciteit
(zie tabel I). Voor bemalingsgebied 2 zijn
waarden van de berging en pompovercapaciteit groot en wekt het resultaat wel
verbazing. De belangrijkste oorzaken
blijken te liggen in de relatief geringe
buisverhangen in dit gebied en de ongunstige situering van overstortlocatie 5
nabij de dwa-hoofdroute van dit gebied.
Behalve naar de totale vuiluitworp wordt
ook gekeken naar de vuiluitworp van de
afzonderlijke overstortlocaties en de

hieruit voortvloeiende belasting van de
ontvangende wateren. Uit de resultaten
van de vuiluitworpberekeningen blijkt dat
ten gevolge van de gesommeerde vuiluitworp van de overstortlocaties 1 en 2 de
normen voor het ontvangende water Wl
worden overschreden. Voor W2 en W3
wordt wel aan de normen voldaan, zelfs
met inbegrip van het effluent van de
zuiveringsinrichting, terwijl aan de zeer
strenge normen voor W4 in het geheel
niet kan worden voldaan.
Om het hoofd te kunnen bieden aan de
geconstateerde knelpunten wordt door de
rioolbeheerder een plan opgesteld met
gebruikmaking van de nieuwe inzichten in
riolering en waterkwaliteit. De overstortlocaties 1 en 2 worden samengevoegd tot
één nieuwe locatie bij OL1 en voorzien
van een bergbezinkbassin. Uit eveneens
uitgevoerde instationaire hydraulische
berekeningen is gebleken dat dit geen
aanleiding geeft tot wateroverlast.
Tengevolge van deze maatregel wordt aan
de normen van water Wl voldaan, terwijl
de totale vuiluitworp uit
bemalingsgebied 1 zoveel afneemt dat ook
wordt voldaan aan de normen voor
categorie B.
De problematiek bij water W4 in bemalingsgebied 2 blijkt alleen afdoende te
kunnen worden opgelost door het vermijden van overstortsituaties op dit water.
Dit betekent dat overstortlocatie 7 moet
worden verwijderd. Ter voorkoming van
wateroverlast is het dan noodzakelijk de
afvoercapaciteit naar de overstortlocaties 5
en 6 op enkele plaatsen te vergroten.
Ter reductie van de totale vuiluitworp uit
bemalingsgebied 2 wordt nabij pomp P2
en overstortlocatie 5 een werveloverstortput gebouwd. Het locale ruimtegebrek en
de goede afvoermogelijkheid van het
geconcentreerde afvalwater naar de
zuiveringsinrichting maken de toepassing
van een werveloverstortput aantrekkelijk.
Bovendien worden enkele details in
inspectieputten verbeterd en wordt bij
overstortlocatie 6 een scheiding van dwa

en rwa toegepast. Zo kan worden voldaan
aan de normen van categorie B en voldoet
het gehele rioleringssysteem aan de
gestelde eisen.
De totale kosten van deze zogenaamde
vuiluitworp variant worden geschat op een
aanneemsom van circa 2,4 miljoen gulden.
Dit bedrag is opgebouwd uit 1,3 miljoen
gulden voor een bergbezinkbassin ter
grootte van 900 m 3 inclusief enkele locale
aanpassingen van het rioolstelsel, uit
0,6 miljoen gulden ten behoeve van een
vergroting van de afvoercapaciteit in
verband van het verwijderen van overstortlocatie 7 en uit 0,5 miljoen voor de
genoemde werveloverstortput.
Vergelijking van de twee varianten
Door zowel de rioolbcheerder als de
waterkwaliteitsbeheerder wordt belang
gehecht aan een zorgvuldige afweging van
de traditionele variant en de vuiluitworp
variant van het rioleringssysteem van
Dirtcity. De beide varianten worden
daartoe onderworpen aan zowel de gangbare als de nieuwe normen. De resultaten
staan samengevat weergegeven in
tabel VI. Het blijkt dat de vuiluitworp
variant ondanks lagere kosten een beter
resultaat geeft.
Het behandelde voorbeeld van Dirtcity is
een fictieve situatie en geeft een enigszins
overtrokken beeld. In de praktijk zal het
slechts zelden voorkomen dat een vuiluitworp variant zowel goedkoper als ook
overtuigend beter is dan een traditionele
variant. Er mag echter wel worden
verwacht dat de vuiluitworp variant altijd
wordt gekenmerkt door een betere
vervulling van het doel van een rioleringssysteem en door een betere besteding van
de hiermee gemoeide middelen, doordat
geen geld wordt verspild ten gevolge van
minder relevante criteria zoals de
theoretische overstortfrequeniie.
Bij het opstellen van rioleringsplannen
wordt momenteel in veel gevallen wel al
rekening gehouden met de nieuwe
inzichten op het gebied van vuiluitworp.
Door het ontbreken van passende criteria

TABEL VI - Kenmerken van de twee varianten voor Dirtcity.
Traditionele
variant

Vuiluitworp
variant

traditionele criteria:
theoretische overstortfrequentie bemalingsgebied 1
theoretische overstortfrequentie bemalingsgebied 2

voldoet
voldoet

voldoet niet
voldoet

nieuwe criteria:
totale vuiluitworp categorie B bemalingsgebied 1
totale vuiluitworp categorie B bemalingsgebied 2

voldoet
voldoet niet

voldoet
voldoet

vuiluitworp ontvangend water
vuiluitworp ontvangend water
vuiluitworp ontvangend water
vuiluitworp ontvangend water

voldoet niet
voldoet
voldoet
voldoet niet

voldoet
voldoet
voldoet
voldoet

2,9 miljoen

2,4 miljoen

aanneemsom

Wl
W2
W3
W4
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en normen en het niet beschikbaar zijn
van voldoende goede rekenmethoden is
het evalueren van dergelijke plannen
echter niet eenvoudig.
Raamwerk voor een vuiluitworpmodel
Om te komen tot een beoordeling van de
vuiluitworp uit een rioolstelsel is het
noodzakelijk dat deze vuiluitworp kan
worden berekend met een model. Met het
model moet de gebruiker in staat zijn de
vuiluitworp te bepalen via de diverse
overstortlocaties in een willekeurig rioolstelsel waarvan de configuratie en
relevante gegevens voorhanden zijn.
Zowel jaarvrachten als piekbelastingen
moeten kunnen worden berekend.
Het model moet kunnen worden gebruikt
om verschillende mogelijke verbeteringsmaatregelen in een stelsel met elkaar te
vergelijken op gebied van vuiluitworp.
Het model moet uitkomsten geven die in
redelijke mate betrouwbaar zijn, zonder
dat op grote schaal metingen moeten
worden verricht voor het ijken van modelparameters. Een zuiveringsinrichting en
simulatie van de optredende vuiluitworp
via het effluent moeten onderdeel vormen
van het model om zodoende de effecten
van veranderingen in bergingscapaciteit
en pompovercapaciteit integraal te kunnen
afwegen.

ONS-directeur Van Willigen bij afscheid
tot officier ON benoemd
Bij zijn afscheid als directeur van de
Openbare Nutsbedrijven Schiedam op
29 mei jl. heeft Burgemeester Scheeres
aan dr. ir.J. van Willigen de benoeming
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau
meegedeeld.
Daarmee wordt een man geëerd die sinds
1964 bij het bedrijf werkzaam is, maar zich
ook en vooral buiten Schiedam bijzonder
actief heeft getoond in organisaties van
openbare nutsbedrijven. Zijn levensloop
laat een groot aantal functies zien binnen

het verband van (vooral) VEGIN, maar
ook VEEN, CAI, Macogawa, Coopra en hier als laatste genoemd - VEWIN.
In de waterleidingwereld was hij vooral
bekend als voorzitter van de ARBOcommissie (sinds de oprichting in 1982),
maar ook als voorzitter van de Werkgroep
Leidingenregistratie Nutsbedrijven
WEEREN waarin de VEWIN
participieert, ook sinds de oprichting in
1977.

Er zijn thans geen modellen voorhanden
die aan de gestelde eisen voldoen. Ook de
leidraad voor het bepalen van de vuiluitworp van de NWRW moet in dit licht
worden bestempeld als verre van
optimaal. Door Witteveen + Bos wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van een
vuiluitworpmodel dat past binnen de
geschetste randvoorwaarden. De eerste
resultaten hiervan zullen over enkele
maanden worden gepresenteerd.
Evaluatie
Bovenstaand is aandacht geschonken aan
de vuiluitworp uit rioolstelsels. Met een
voorbeeld is geschetst dat het huidige
criterium, de theoretische overstortfrequentie, niet langer voldoende geschikt
is voor de beoordeling van de vuiluitworp
uit rioolstelsels.
Door het NWRW'-onderzoek is aangetoond dat een breed scala van
maatregelen mogelijk is ter reductie van
de vuiluitworp en dat het gewenst is
rioolstelsels te beoordelen op grond van
de vuiluitworp. In dit artikel is een aanzet
gegeven tot een nieuw stelsel van criteria
en normen.
Het lijkt wenselijk deze aanzet van
commentaar te voorzien en binnen afzienbare tijd uit te werken tot een algemeen
toepasbaar stelsel van criteria en normen.
• • •

WMO's ing.J. Suierveld Ridder Oranje Nassau
Burgemeester W. II. Ausma van Hattem
heeft ing.J. Suierveld van de Waterleiding
Maatschappij Overijssel NV ter gelegenheid van zijn afscheid de versierselen
uitgereikt van Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
De heer Suierveld is 25 jaar geleden in
dienst getreden bij de W M O als werktuigbouwkundig tekenaar/constructeur en

vanaf 1974 tot heden werkzaam geweest in
de functie Hoofd Nieuwe Werken, welke
afdeling onder andere belast is met het
ontwerpen en doen bouwen van pompstations voor de openbare drinkwatervoorziening en de hierin op te stellen
mechanische en elektrische installaties.
Hierbij valt in dit verband te noemen het
ontwerp en de bouw van het pompstation
Engelse Werk te Zwolle.

