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Alternatieveinzamelingssystemenvoor afvalwater

Verslag vaneen NVA-symposium op26-11-1982te Utrecht.
Het onderwerp 'Alternatieve inzamelingssystemen voor afvalwater' is, aldus
ir.L. T. J. de Vreede, gekozen omdat de
gesloten bebouwing in Nederland bijna
geheel op conventionele rioolstelsels is
aangesloten. De nog niet aangesloten
gebieden - verspreide en lintbebouwing komen vooral voor aansluiting via
alternatieve mogelijkheden in aanmerking.
Hierna werden de volgende, kort weergegeven, voordrachten gehouden m.b.t. dit
onderwerp.
In 1980 is,aldus ir.L. de Hoogt (RID),
ongeveer 90% van de huishoudelijke en
ongeveer 56% van de industriële afvalwaterstromen aangesloten via voornamelijk
conventionele rioolsystemen. Tot ca. 1985
zal het aantal aansluitingen toenemen met
ca.85.000 bestaandewoningen enca.65.000
bestaande bedrijven. Voor deze aansluitingen, waarvoor een jaarlijkse investering
van ƒ 300 àƒ 400 miljoen nodig is, komen
vooral alternatieve rioolstelsels in
aanmerking.
Terbeperkingvanderioleringskosten zaleen
scheiding tussen 'vuil' en 'schoon' water
moeten worden aangebracht. Bijzg. onrendabele gebieden kan het Rijk d.m.v. diverse
bijdrageregelingen dan nog bijdragen in de
investeringen.
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Buiten de alternatieve inzamelingssystemen
blijven aanwezig de mogelijkheden van ter
plaatse zuiveren en het discontinu afvoeren.
Gezien de investeringskosten en vooral de
milieuproblematiek ishet afvoeren van
afvalwater d.m.v. een alternatief systeem een
goed bruikbare mogelijkheid voor deze
gespreide bebouwingen. Het druksysteem is,
volgens ing. M. M. Geise (Grontmij), een
mechanisch alternatief rioleringssysteem.
Dit systeem, dat sinds ± 1965 in het
buitenland wordt toegepast, blijkt vooral
door de ontwikkeling van onderhoudsarme
en betrouwbare kleine pompen met steile
Q-H-krommes meer en meer toepasbaar te
zijn.
Bijdit systeem worden eenofmeer woningen
aangesloten op een bufferputje voorzien van
een pompje. Afvoer van het afvalwater vindt
plaats d.m.v. een centrale drukleiding
waarop de afzonderlijke leidinkjes, O 50à
150 mm diam., worden aangesloten. Mede
door de Q-H-curve blijkt de invloed van
waterslageffecten zeer gering tezijn. Door
meerdere pompjes op één centrale regelkast
te plaatsen en door de uitwisselbaarheid van
de pompjes zijn de energie- en onderhoudskosten gering.
Naast het druksysteem bestaat er ook een
inzamelingssysteem dat met behulp van
onderdruk het transport verzorgt. Bij dit
'vacuümsysteem' wordt, zoals ir.
J. C. Meischke (Mabeg-Van Hasselt) betoogde, gebruik gemaakt van een luchtdicht
gesloten systeem met een centrale unit. Deze
unit, waarin een vacuümpomp is geplaatst,
doet tevens dienst alsbuffer. Het afvalwater
wordt uit bufferputjes met een automatisch
klepmechanisme —onder toevoeging van
lucht - getransporteerd naar de centrale
ruimte.
Om de 50 à 60 m moet de leiding een
'verzamelings'-punt hebben, d.w.z.deleiding
moet iets dieper liggen.
De totaal te overwinnen 'druk'-hoogte
bedraagt ca.7mwk.inclusief deweerstand in

'alternatief vrij-verval'
(investering)
inv./woning

AL = leidinglengte/woning
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de leiding. Een maximale praktische afstand
van de centrale put tot het verst verwijderde
punt zal ca. 700 mbedragen. De afmetingen
en de capaciteit van de centrale unit worden
vooral bepaald door het aantal aan te sluiten
woningen. Het blijkt dat alleen deze centrale
put een energie-aansluiting nodig heeft.
Daarwaar dereedsgenoemde systemen geen
verantwoorde oplossing bieden en toch
interessant genoeg lijken om niet direct te
lozen zullen 'overige' oplossingen moeten
worden gevonden. In deze situatieszal,zoals
ir.J. Malda de aanwezigen toevertrouwde,
afvoer van afvalwater vooral discontinu
moeten plaatsvinden. Vanuit bufferruimten
zal het water periodiek worden afgevoerd,
waarbij kanwordengedacht aan tankwagens,
mobiele pompjes en/of leidinkjes. Het
transport van het afvalwater is hierbij
tamelijk arbeidsintensief.
Mede daarom moet ook de gedachte aan ter
plaatse zuiveren in de beschouwing, t.a.v. de
onderhouds- en investeringskosten en de
milieuproblematiek, worden meegenomen.
Het isdan, helaas, denkbaar dat geen enkele
oplossing wordt gekozen en de situatie blijft
dan zoals hijwas.
Om tot een verantwoorde keuze tekomen bij
hetontwerpen vaneen rioleringsstelsel moet,
naar de mening van ir.D. Vat (DHV), zeker
ook een mengvorm van diverse methoden
worden toegepast. Dit geldt des te meer als
een scheiding in de afvalwaterstromen
kostbaar is.
Aan de hand van praktijksituaties isbij het
ingenieursbureau gebleken dat een combinatie van kleine conventionele rioolstelsels
gekoppeld aan bijv. mini-gemaaltjes in vele
gevallen een zeer goedkope mogelijkheid is.
Indien de aan te sluiten woningen in
clustertjes bijeenstaan, worden deze onderlingverbonden via een vrij-vervalriool. Dit
riool of deze riolen komen bijeen in een
mini-gemaaltje waarvandaan hetwaterwordt
afgevoerd. In een situatie waarbij de gemiddelde benodigde leidinglengte per woning
gering is,wasde volgende trend aanwezig:
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Doordat het aantal mechanische units klein
is,zijn ook het energieverbruik en het
onderhoud gering.
Het afstemmen van de systeemkeuze op de
plaatselijke situaties iszeker nodig en het
toepassen van verschillende systemen in een
stelsel kan tot verrassende resultaten leiden.
Binnen de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel
ligtinde 's-Gravenweg ineen gebied metveel
water, een maaiveld dat ± 0,4 mboven het
water uitsteekt en waarbij de ondergrond uit
veen bestaat. Om de bestaande weg niet
desastreus aan te tasten is,volgens ing.
E. de Kroon (Gemeentewerken N. a/d IJ.)
gekozen voor het vacuümsysteem.
Mede door degevoeligheid van de ondergrond isde riolering aangelegddoorde particuliere tuinen en zijn de bufferputjes uit
kunststof samengesteld met een minimale
inhoud. Debufferputjes zijnalleidentiek aan
elkaar gemaakt waarbij de afvoermechanismen, i.v.m. de beperking van het onderhoud,
vrij uitwisselbaar zijn gemaakt. Perzijstreng
worden storingen gesignaleerd en doorgegeven. Doordat ongeveer in het midden
van het te rioleren gebied een slachterij staat
isaldaar een gemaal geplaatst waarop de
centrale vacuümunit isaangesloten. Van
hieruit wordt het afvalwater verpompt naar
het vrij-vervalriool van Nieuwerkerk a/d
IJssel.
In de gemeenten Gasseltc en Emmen zijn
enige tientallen km's vacuümrioolleidingen
en enige km'sdrukleidingen, inclusief de
benodigde mechanismen, aangelegd. Omdat
de systemen er reeds enigejaren liggen,
kunnen wij,volgens ir. S.van Dongen
(Gem.werken Emmen), van enige ervaring
spreken. Na de aanvangsproblemen, zoals
verkeerde aansluitingen, lozingvan vaste
bestanddelen enz. blijken de meeste
storingen voor te komen in de bufferputjes.
Naast defecten aan de peilmeters - vetafzettingen, drijflagen enz.—blijken ook de
kleppen van het vacuümstelsel 'veel' op te
blijven staan. Door het aanzuigen van valse
lucht wordt het energieverbuik hoger en de
doelmatigheid van het systeem kleiner.
Het systeem moet dan ook minstens 2x per
jaar worden nagekeken. Een voorlopige
indruk isdat het energieverbruik van het
vacuümsysteem ca. 90 kWh per inwoner per
jaar bedraagt en van het druksysteem
ca. 60 kWh. Ook het onderhoud aan het
druksysteem lijkt goedkoper dan bij het
vacuümsysteem.
Na de lezingen over het nut, de verschillende
systemen en de keuze tot een systeem en de
ervaring bij en na aanleg werd de dag
besloten met een discussie.
ir. W. de Groot
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Wethouder Van Dun van Breda overhandigt ir. Van Kampen delegpenning vandestad.

Ir. W. H. van Kampen legt
Bredase functie neer
De directeur van het Energie- en Waterbedrijf van Breda, ir.W.H.van Kampen,
heeft, gebruikmakend van de VUT-regeling,
zijn functie per 1 februari jl. neergelegd. Hij
begon zijn loopbaan bij de Staatsmijnen en
trad op 1 november 1957inzijn huidige
functie in dienst bij de gemeente Breda. De
heer Van Kampen had dus vorigjaar zijn
25-jarig jubileum kunnen vieren, maar hij
stelde het uittotzijn afscheid op 2februari jl.
Aan de druk bezochte receptie ging een
bijeenkomst in kleine kringvooraf,waar de
Bredasewethouder J.vanDun van Middelen
en Milieu hem toesprak en tot slot de legpenning van de stad Breda overhandigde.
Deze penning met oorkonde van het college
van B& W isin40jaar hoogstens tien keer
uitgereikt.

Telefoonnummer Directie
Drink- en Industriewatervoorziening
De Directie Drink- en Industriewatervoorziening van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer luidt: 070 - 20 93 67,
Postbus 450, 2260 MB Leidschendam.

Dr. S. H.Jenkins overleden
Dr. S. H. Jenkins, Executive Editor van de
International Association on Water Pollution
Research and Control (IAWPRC), is op
2Ijanuari jl.te Birmingham overleden.

Directie gemeentebedrijven
Venlo
Met ingang van 1 februari 1983heeft de
gemeenteraad van Venlo benoemd tot
directeur van de Dienst Gemeentebedrijven
de heer ir.J. H.G. I. vander Stegen.

tU
Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterzuivering en Waterkwaliteitsbeheer
NVA studiereis naar Engeland
Voorbereidingen worden getroffen voor een
studiereis van de NVA naar Engeland. De
reisisgepland van dinsdagmiddag 7juni tot
en met zaterdag 1 1 juni 1983 en vindt plaats
op uitnodiging van de Engelse NVA, the
Institute of Water Pollution Control.
In het reisprogramma worden bezoeken
opgenomen aan de Thames Water Authority
in Londen en het Water Research Centre in
Stevenage. Daarnaast staan bezoeken aan
een aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties op
het programma, nl. Beckton (afvalwater van
Londen, lozinguitgegist slibopzee), Reading
(recente uitbreiding en toepassing zuivere
zuurstof), RyeMeads(uitgebreide derde trap
met denitrificatie en energiebesparing) en
een industriële zuivering van afvalwater.
De bezoeken aan deze installaties zullen
zoveel mogelijk worden gecombineerd met
één of meer specialistische inleidingen over
interessante aspecten van de objecten.
De kosten van deze studiereis zijn voorlopig
begroot op ca.ƒ 8 5 0 - per persoon (max.
40 personen; reis per vliegtuig en bus).
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij
het secretariaat van de NVA, Postbus 70,
2280 AB Rijswijk (ZH). Zo spoedig mogelijk zullen nadere gegevens worden verstrekt
omtrent de reisdoelen, de kosten e.d.
De NVA Engeland Studiereiscommissie:
ir. H. A. Meyer, ir. L.P.Savelkoul en ir.
R. T. Eikelboom.

