Kwaliteits- en kostenaspecten van de rioolstelselkeuze; ervaringen in
Flevoland

TABEL II - Gemiddelde concentraties en vuilbelasting van overstortend water uit gemengde en
gescheiden stelsels in mg/l en in kg/hafir [Lindholm, Balmer, 1978; Nelissen, i.V.].

Inleiding
Rioolstelsels dienen om afvalwater van
industrie en huishoudens alsmede overtollige neerslag ondergronds af te voeren.
Voor die afvoer bestaan in feite twee
typen rioolstelsels; het gescheiden en het
gemengde. Het rioolstelsel is een onderdeel
van het waterbeheersingssysteem in het
stedelijk gebied. Het open water en de
drainage zijn in Flevoland de overige
elementen. Wanneer de beide stelsels
worden vergeleken ten behoeve van de
keuze van één van beide, zullen alle
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elementen bij de beschouwing betrokken
moeten worden.
Dit artikel beoogt om de in Lelystad en
Almere opgedane ervaring ten aanzien van
de milieutechnische en economische
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aspecten in een breder kader te plaatsen.
Daartoe wordt het waterbeheersingssysteem
bij een normaal gemengd en bij een normaal gescheiden stelsel vergeleken. Aan de
hand van de literatuur en met behulp van
een model is de vuilemissie van beide
stelsels vergeleken. De kwaliteit van het
grachtwater is getoetst aan de basiswaterkwaliteitsnormen volgens het Indicatief
Meerjaren Programma 1980-1984.
De kosten van de aanleg van het waterbeheersingssysteem zijn vergeleken in
relatie tot de woningdichtheid. De onderhouds- en exploitatiekosten komen eveneens aan de orde. De gegevens voor het
gescheiden stelsel zijn afkomstig uit Flevoland terwijl de gegevens over het gemengde
stelsel uit de literatuur zijn afgeleid.

In de literatuur is weinig informatie te
vinden over de aard van de verschillende
vervuilingsbronnen en de invloed van deze
bronnen op de rioolwaterkwaliteit. Ook
over de opname en het transport van vuil
door afstromend regenwater en de opwoeling van rioolslib is weinig bekend.
Over de kwaliteit van het geloosde rioolwater blijkt een ruime hoeveelheid gegevens
verzameld te zijn, maar het is vaak onmogelijk de hoeveelheid geloosd materiaal
te achterhalen. Om een indruk te ver-

TABEL I - Boven- en ondergrenzen van gemeten »'aarden van enige kwaliteitsgrootheden voor het
overstortende water van een gemengd en gescheiden rioolstelsel [Nelissen, i.V.].
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Gescheiden stelsel

Gemengd stelsel
Noorwegen

Woongebieden

RWA-riolen
Commerciële
gebieden

Wegen

7-13
37-99
59-400
0,2-1,5
2,0-6,0
0,1-0,3
0,1-0,3

20
70-160
45-300
0,1-0,6
3,0
0,4
0,1-0,6

6-36
40-214
300-1200
0,1-0,8
0,7-3,6
0.2-2,4
0,9-3,6

30-810
3,8-9,0
12-30

0,2.105

0,2.105
0,2.105

-

27,6.105

* Kwaliteit van het rioolwater; het overstortende water heeft een kwaliteit binnen de gegeven
grenzen, afhankelijk van het tijdstip van overstorting.

Gemengde
riolen *
20-350

_

_

krijgen van de orde van grootte van de
verschillende kwaliteitsparameters van het
geloosde water wordt in tabel I een overzicht gegeven van in de literatuur aangetroffen waarden. Enige terughoudendheid
bij het overbrengen van de getallen naar
de Nederlandse situatie is gewenst. Omdat
factoren als meteorologische omstandigheden en topografie van invloed zijn op de
cijfers, is de spreiding weergegeven. Voor
de rwa-riolen (regenwaterriolen) is dit gedaan in relatie tot de functie van het
gebied. Omdat voor een gemengd stelsel
niet bekend is wanneer een overstorting
plaatsvindt, is de spreiding van de kwaliteit
gedurende de gehele bui gegeven. Overstortingen aan het begin van een bui bezitten vaak een hogere concentratie aan
verontreinigingen. Over de jaarlijkse vuillast van beide stelsels spreekt men elkaar
in de literatuur tegen. Een uitgebreid
onderzoek in Noorwegen [Lindholm en
Balmer, 1978] leidt tot de conclusie dat
het gescheiden stelsel jaarlijks minder
verontreiniging produceert. Andere onderzoekers, o.a. Public Health Service [1964]
en een onderzoek in Oakland komen tot
een tegenovergestelde conclusie. In tabel II
zijn de Noorse gegevens naast gegevens uit
Lelystad geplaatst. Het Noorse onderzoek
omvat 4 gescheiden en 3 gemengde stelsels.
De gegevens uit Lelystad zijn van dezelfde
orde van grootte als de Noorse, met uitzondering van het zwevende stofgehalte,
dat in hellende gebieden, zoals in Noorwegen, altijd veel hoger is dan in vlakke
gebieden als Flevoland.
Een andere methode om inzicht te krijgen
in de vuilemissie van een rioolstelsel biedt
de simulatie. Voor Lelystad is zowel voor
het gescheiden als voor een gemengd
stelsel een emissiemodel ontwikkeld. Het
model simuleert de vuillozing van de verschillende rioolstelsels en de invloed daarvan op het grachtwater.
Het chemisch zuurstofverbruik is in eerste
instantie als kwaliteitsmaatstaf gebruikt.
Voor het gescheiden stelsel zijn de invoergegevens voor het model gebaseerd op de
situatie en de beschikbare gegevensreeksen
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doen aan de gestelde normen. De ervaring
die in Lelystad is opgedaan met het gescheiden stelsel kan zo getoetst worden.
De functies van het water spelen bij de
normbepaling een grote rol. In het concept
van het Indicatief Meerjaren Programma
1980-1984 (IMP) wordt dit verder uitgewerkt. De functies van het open water
in stedelijke gebieden zijn naast watertransport en peilbeheersing ook van stedebouwkundige en recreatieve aard [Sinke,
1979]. De zwemfunctie van de grachten
is in Flevoland niet ontwikkeld. Bij de
normstelling ten aanzien van de waterkwaliteit kan dan ook worden volstaan
met de grenswaarden voor het begrip
'basiswaterkwaliteit'. Ook aan de waterkwaliteitsnormen voor viswater wordt
daarmee voldaan. De toetsing van het open
water in Lelystad wordt toegelicht aan de
hand van daartoe bewerkte gegevens uit
verschillende jaren (tabel III). Afb. 1 geeft
de ligging van de monsterpunten aan.
De meetpunten 232, 249, 253 en 255 (van
oud naar nieuw gerangschikt) betreffen
grachten, die voornamelijk worden gevoed
met water uit drains en regenwaterriolen.
Meetpunt 239 betreft een deel van de
grachten, dat voornamelijk wordt gevoed
met regenwater (rechtstreeks) en in open
verbinding staat met de Zuigerpias (meetpunt 229). Zo nodig kan de inhoud van
alle stadsgrachten worden ververst met
water dat vanuit de Zuigerpias kan worden
aangevoerd.

ZI
I 253
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monsterpiek
• hoofdweg

_ ^ ^ _

gracht

Afb. 1 - De monsterplekken in de grachten van Lelystad.

van Lelystad. Het gemengde stelsel is
gemodelleerd voor een situatie als in Lelystad, waarbij verder algemeen in Nederland gehanteerde normen zijn aangehouden. De resultaten van de berekeningen
waren uiterst gevoelig voor de opwoeling
en afzetting van slib in het riool (gemengd
stelsel) en het aantal foute aansluitingen
bij het gescheiden stelsel. Deze gevoeligheid en het geringe verschil in berekende
vuillast tussen de beide stelsels staan een
éénduidige conclusie in de weg. De
kwaliteit van het grachtwater bleek sterk
afhankelijk van de omvang van de stootlozingen. Beperking van het aantal overstortingen uit het gemengde stelsel leverde

geen evenredige verbetering van de grachtwaterkwaliteit, omdat een relatie tussen
de overstortingshoeveelheid en de meegevoerde vuillast niet naar voren kwam.
De lozingen uit het rwa leverden een vrij
constante grachtwaterkwaliteit op.
Een afweging tussen beide stelsels met
betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten
met behulp van bovenstaande methoden
bleek vooralsnog niet mogelijk. Toetsing
aan normen kan misschien wel tot resultaten leiden. Helaas zijn daarvoor alleen
gegevens van het gescheiden stelsel voorhanden. De kwaliteit van het oppervlaktewater zal, ondanks de lozing van water via
regenwaterriolen en drainage, moeten vol-

Uit tabel III blijkt dat de grachten te
typeren zijn als waterlopen met vrij helder
water, dat in bacteriologisch opzicht van
voldoende kwaliteit is en in fysisch-che-

TABEL III - Grachtwaterkwaliteit in Lelystad in relatie tot voorlopige grenswaarden basiswaterkwaliteit (IMP
MPN
E-coli
(per

Voorlopige grenswaarden basiswaterkwaliteit
jaar
Meetlocatie
232 (nabij Lelycentrum)
1972
1975
1978
1980
249 (stuw Sportparkweg)
1975
1978
1980
1978
253 (stuw Buitenplaats)
1980
255 (stuw Jol)
1980
239 (vijver 2e woonwijk)
1978
1980
1978
229 (Zuigerpias)
1980

Zuurstofgehalte

100 ml)

Doorzicht
(cm)

pH
(pHeenh.)

20001

>50»

6,5-9 2

>52

<5»

<1 i

<102

<2^

<0.2"

<2002

<100:s

<95
95
95
810
<95
95
95
95
95
95
215
<95
1520
1055

>40
>60
>75
>50
>75
>65
>40
>75
>60
>50
25
>55
25
26

7,3-8,0
6,7-8,0
7,4-7,8
7,2-8,2
7,4-8,4
7,2-8,4
7,6-8.2
7.4-8.4
7,6-8,0
7,6-8,2
7.8-8.8
7,6-8,7
7,7-8,6
8.0-8.6

>7,9
> 2,8(3)
> 4,5(3)
> 1,9(4)
> 3,6(1)
2:11,2
>7.2
>9.8
>6,2
>5,8
>9,9
>7,4
>8,5
>9,4

5,9
4,1
2.8
6.5
2.8
3.5
5,9
2.8
4.2
5,8
11,2
3,5
7,6
6.8

0,24
4,7
0.2
0,7
0.3
0,1
0,9
0.1
1.9
0,5
0,04
0,04
0,03
0.04

<0,6
<0,9
<5.6
<2.3
<1.3
<1,5
<1,6
<1,5
<1,6
<2,3
0
0
0
0

1.4
8.4
1.4
2,8
1.5
1.3
3.4
1,5
3,4
1,9
4.0
1.4
2.7
2,2

0.18
0,19
0,4
0,79
0.11
0.27
0.19
0,23
0.31
0.20
0,52
0,10
0.28
0.25

< 709(8)
<625(15)
<351(11)
< 316(8)
< 502(16)
< 329(11)
< 456(8)
<349(11)
<465(6)
< 493(10)
< 579(5)
<385(10)

-

43
6
82
20
22
1.05
21
41
93
230
20

-

-

( ) aantal overschrijdingen
- niet bepaald
1 : mediaan
2 : absolute norm. Overschrijdingen door natuurlijke oorzaken en
1 overschrijding per 12 waarnemingen toelaatbaar

NBZV 5 20 N H ,

1980-1984).

NINO,

N-totaal

P-totaal

Chloride

Chlorophyl-a

(mg/l)

lood

Aantal
waarnemingen
(jaar/
zomer)

(Mg/D
<502

-

< 8
<18

-

< 8
<18

-

< 7

-

< 5

_
-

5
16/10
11/6
10/7
16/10
11/6
10/7
11/6
10/7
10/7
5/2
10/7
5-11/5-11
5-10/5-10

3 : zomergemiddelde
4 : jaargemiddelde
5 : 3x onderzocht: MPN, N-NO3; 6x (zomerhalfjaar): doorzicht;
7x (zomerhalfjaar) N-totaal, P-totaal; 7x: pH: 8x: zuurstofgehalte;
9x: N-NH.,, BZV-,20, Chloride
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misch opzicht wel eens wat tewensen
overlaat. Ditlaatste wordt vooral veroorzaakt door de hoge belasting vande
grachten met voedingsstoffen, met name
fosfor (P) enstikstof (N). De fosforbelasting hangt primair samen met detoevoer van brak kwelwater met hetdrainagewater (vandaar ook dehoge chloridegehalten van het grachtwater)- Destikstoftoevoer isongeveer ingelijke mate afkomstig van drains en regenwaterriolen
[zie ook Greincr enDeJong, 1976].
De hoge P-enN-belasting leidt niet alleen
tot regelmatige overschrijdingen vande
voor deze stoffen vastgestelde grenswaarden, maar indirect ook tot onder-/overschrijdingen van degrenswaarden voor
zuurstof, c.q. B Z V Ó 2 0 en chlorofyl-a. Het

vocdselrijke karakter van het water geeft
namelijk aanleiding toteen intensieve groei
van (vooral) waterplanten enook van
algen. De algengroei blijft, naar mag worden aangenomen vooral als gevolg vande
in hetalgemeen korte verblijftijd vanhet
water indegrachten (gemiddeld circa twee
weken), vrij beperkt, zodat BZV5 20en
chlorofyl-a gehalte toch nog vaak aan de
normen kunnen voldoen. Telage zuurstofgehalten kunnen echter met name in het
najaar voorkomen als gevolg van het
zuurstofverbruik voor de afbraak van het
in voorjaar en zomer opgebouwde organische materiaal.
Er lijkt indeloop van dejaren sprake
te zijn van een lichte achteruitgang van
de grachtwaterkwaliteit; inhoeverre deze
samenhangt met lozingen uit regenwaterriolen isopditmoment nog niet te zeggen.
Ook factoren als grachtonderhoud, tijdelijke lozingen (bouwfase) en dergelijke
spelen hierbij een rol.
Meetpunt 239 wijkt ook qua waterkwaliteit
af van deoverige meetpunten indestadsgrachten. Nadat dewaterkwaliteit er aanvankelijk ongeveer even matig was alsin
de Zuigerpias, heeft deze zich sindsdien
min of meer autonoom ontwikkeld onder
invloed van de belasting met voornamelijk
hemelwater. Momenteel isde waterkwaliteit
op ditmeetpunt duidelijk beter dan in de
rest van degrachten.
De grachtwaterkwaliteit kan niet worden
verbeterd door verversing van degrachtinhoud met via deZuigerpias aangevoerd
polderwater, daar dekwaliteit vanhet
polderwater inditdeel van Flevoland
minder goed isdan die van hetLelystadse
grachtwater.

Evaluatie kwalitatieve aspecten
Samenvattend moet men concluderendat
vergelijking van beide stelsels middels
literatuur ensimulatie geen duidelijke
voorkeur voor één van beide stelsels op-

levert endatinelkgeval deresultaten
met het gescheiden stelsel in Lelystad
- naruim 10 jaar ervaring - bevredigend
zijn.
Het isdevraag ofdebezwaren die aan
beide stelsels kleven wel betrekking hebben
op dezelfde kwaliteitsparameters zodatkan
worden volstaan met een vergelijking in
plaats van een afweging. Tot nutoe zijn
vaak vergelijkingen tussen beide stelsels
opgesteld opbasis van groothedenals
BZV enCZV. Andere grootheden worden
niet indebeschouwing opgenomen.Het
is gewenst om degenoemde korte-termijngrootheden aan tevullen met gegevensten
behoeve van effecten opde middellange
en lange termijn. Naast de zuurstofhuishouding kunnen dan bijvoorbeeld problemen naar voren treden inverband metde
bacteriologische kwaliteit van het effluent
van hetrioolwaterstelsel ofin verband
met delozing van zware metalen.Ten
aanzien van laatstgenoemde verontreiniging kan bijvoorbeeld worden opgemerkt
dat de grootste leverancier - het verkeer,
zie tabel I - inLelystad sterk isingeperkt.
De brede bermen van deniet gerioleerde
hoofdwegen verhinderen vrijwel alle
oppervlakkige afvoer naar degrachten
[Voortman, 1977]. De zware metalen
blijven dan indewegbermen achter.Bij
een gemengd stelsel blijven vrijwel alle
zware metalen inhet zuiveringsslib achter.
De reactie van het ontvangende water zal
eveneens een uitgebreide studie behoeven.
Ook daar mag men zich niet beperkentot
de zuurstofhuishouding. Afwegingen op

basis van jaarcijfers van verontreinigingen
zijn discutabel, zeker voor de kortetermijn-grootheden. Een model voor de
simulatie van het verloop van meerdere
grootheden binnen het waterbeheersingssysteem kan een realistischer beeld scheppen. Voor de ijking van een dergelijk
model zullen zeer veel nauwkeurige
gegevens gelijktijdig verzameld moeten
worden. Daartoe wordt binnenkort in
Lelystad een meetgebied ingericht.
Kostenaspecten
In deloop der jaren zijn in publicaties
meermalen dekosten van verschillende
rioolstelsels beschreven. Dehier belichte
kostenaspecten omvatten het gehele waterhuishoudkundige stelsel. Om toteen goede
afweging tekomen moet men gebruik
maken vanvergelijkbare waterhuishoudkundige stelsels indezinvan debeïnvloeding van oppervlaktewaterkwaliteit,
totale vuilbelasting, exploitatie, veiligheid
en toekomstmogelijkheden.
Het gemengde enhet gescheiden stelsel
worden vergeleken onder omstandigheden
zoals die inFlevoland voorkomen.De
aparte behandeling van destelsels neemt
niet weg, datoverwogen moet worden
zowel bij een keuze voor gescheidenóf
gemengd, terreinen meteen specifiek
karakter van een ander stelsel tevoorzien.
De beschreven kosten hebben uitsluitend
betrekking opwoongebieden. Dekosten
van een stelsel zullen worden uitgedrukt
per inwoner ofper woning. Inditartikel

TABEL IV - Aanlegkosten per inwoner vanhel gescheiden stelsel bij33 woningen per hectare en3%
open water (3 inw./woning).
Almere
o.*
bemaling en transport
r.w.a., d.w.a., incl. huisaansluitingen wijkriool per woning:
d.w.a.-riolering: 5,8m' à ƒ 145,= ƒ 840,r.w.a.-riolering: 7,0 m' à ƒ 125,= ƒ 875,huisaansluitingen
ƒ 700,in de woonbuurt totaal per woning
ƒ2415,
per inwoner
hoofdriool: Almere (onderheid) 0,2m'/inw. à
hoofdriool: Zeewolde (niet onderheid)
d. huisriolering: meerkosten t.o.v. gemengd
e. drainage:
kruisnet 660 m'/ha à ƒ 8,25
=
ringdrains 18 m'/woning x 33à ƒ36,10/m' =
per hectare
per inwoner ca.
f. kosten open water
0,4 m' grondwerk = 0,4 x 75 m 3 à ƒ 4 , 0,8 m' beschoeiing = 0,8 x ƒ 80,kunstwerken: 0,4xƒ 50.000,-/400
TOTAAL per inwoner
* = onderheid

** = niet onderheid

ƒ 750,-

ƒ 125,„ 70,-

., 805,
., 150,

Zeewolde
ƒ 125,., 70.-

ƒ 180,., 70.-

805,-

„ 805,-

„ 20,

90,20,.

„ 90.., 20,-

„ 270,

„ 270,-

„ 270,-

„ 230.

„ 230.-

ƒ 1670,-

ƒ 1610.-

ƒ 5.440,ƒ21.440,ƒ 26.880,-

ƒ 120,- "
ƒ 64,ƒ 50,-

230,ƒ 1665,-
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w o r d t gerekend met 3 inwoners p e r
woning. H e t prijspeil van 1980 zal w o r d e n
a a n g e h o u d e n . D e beschreven aanlegkosten
zijn inclusief B T W en exclusief directiekosten. D e prijzen h e b b e n betrekking o p
nieuw in te richten woongebieden in Lelystad, A l m e r e en Z e e w o l d e . In de vergelijking w o r d e n o p g e n o m e n de (a) rioolwaterzuiveringsinrichting, (b) persleidingen
met gemalen, (c) riolering incl. huisaansluitingen, (d) huisriolering, (e) d r a i n a g e
en (f) het open water in d e stad.
Bij de bepaling van de drainagekosten
w o r d t uitgegaan van een extensieve kruislingse d r a i n a g e aangevuld met een stelsel
van ringdrains. D e kruislingse drainage
kan met b e h u l p van een d r a i n e e r m a c h i n e
w o r d e n aangebracht, de ringdrains m o e t e n
in d e eerste fase van de b o u w met een
k r a a n w o r d e n aangelegd. Bij het gescheiden stelsel zullen de ringdrains w o r d e n
aangesloten o p het rwa-riool. Bij het gem e n g d e stelsel zou aansluiting o p het riool
een verdubbeling van de droogweerbelasting tot gevolg hebben. V o o r de aanleg en
de exploitatie van het stelsel en v o o r de
rwzi zijn de gevolgen d a a r v a n o n a a n v a a r d baar. D u s kan het d r a i n a g e w a t e r enkel via
h o o f d d r a i n s n a a r h e t o p e n water w o r d e n
afgevoerd. Gezien de kwaliteit van het
d r a i n a g e w a t e r kan o p elk open waterstelsel
w o r d e n geloosd.
D e kosten van een gescheiden rioolstelsel
bij ca. 33 woningen per hectare en ca.
3 % o p e n w a t e r zijn vermeld in tabel IV.
T e n aanzien van de kosten van o p e n
water is gebruik g e m a a k t van de gegevens
van A l m e r e - S t a d . D e afmetingen berusten
niet enkel o p hydraulische eisen ten aanzien van de waterafvoer, m a a r de tracering
en de lengte h a n g e n d a a r wel n a u w m e e
samen. Slechts het g r o n d w e r k en een
eenvoudige afwerking alsmede k u n s t w e r k e n
van eenvoudige a a r d welke o m d e 400 m
in de open leiding zijn aangebracht, k o m e n
in a a n m e r k i n g als hier te beschouwen
kostenelementen.
De rwzi van A l m e r e zal in fasen w o r d e n
gebouwd. D e investeringskosten zijn
ƒ 1 2 5 , - p e r inwoner. V o o r Z e e w o l d e
(30.000 i.e.) zullen de kosten stijgen tot
f 1 8 0 , - per inwoner (Zeper). D e kosten
voor b e m a l i n g en t r a n s p o r t zijn bepaald
o p ƒ 7 0 , - p e r i n w o n e r a a n de h a n d van
ervaring en literatuur,
h a n d van ervaring en literatuur.
T e n gevolge van de bodemgesteldheid en
de noodzakelijke ligging van het riool
langs vroegtijdig b e k e n d e tracés is a a n het
dwa-stelsel binnen de wijken een o n d e r h e i d
hoofdrioolstelsel toegevoegd. V o o r Zeewolde zal met een geringe hoeveelheid
g o e d k o p e r hoofdriool volstaan k u n n e n
w o r d e n . D e d i m e n s i o n e r i n g s n o r m v o o r het
rwa-riool b e d r a a g t 60 l / s / h a , v o o r het dwa

12 l / i n w . / h . Bij de huisriolering zijn slechts
de meerkosten o p g e n o m e n ten opzichte
van het g e m e n g d e stelsel.
Bij het g e m e n g d e stelsel w o r d e n 3 varianten
met telkens twee overstortingsfrequenties
(o.f.) vergeleken. D e b e s c h o u w d e overstortingsfrequenties zijn 5 en 7 volgens de
Veldkamp-grafiek. D e b e h e e r d e r van het
o p p e r v l a k t e w a t e r in F l e v o l a n d eist een o.f.
kleiner of gelijk a a n 7. G e r e k e n d met de
netto-neerslag geven de b e s c h o u w d e
stelsels aanleiding tot 2 respectievelijk 3
overstortingen per j a a r [Van den Berg en

Ven, 1977], D e 3 varianten zijn:
1. een stelsel met ca. 3 % o p e n water
w a a r o p m a g w o r d e n overgestort; de h o e veelheid o p e n water is vergelijkbaar met
die voor het gescheiden stelsel (tabel I V ) ;
2. een stelsel met ca. 1 % open water
w a a r o p m a g w o r d e n overgestort. D e
kosten van het drainagestelsel zijn ongeveer gelijk aan die bij variant 1. D e afname
van de grachtlengte w o r d t g e c o m p e n s e e r d
d o o r een t o e n a m e van de lengte aan
hoofddrains;
3. een stelsel waarbij geen overstortingen

TABEL V - Aanlegkosten van het gemengde stelsel per inwoner bij 33 woningen per hectare
(3 inw.l woning) en bij verschillende percentages open water waarop al of niet mag worden
overgestort.
Variant 1: ca. 3% open water waarop mag worden overgestort
a. rwzi (tabel IV a x 1,3)
b. bemaling en transport (tabel IV b x 1,5)
c. riolering:
wijkriool
2,4 m' 0 400 à ƒ 140,— =
hoofdriool 0,2 m' 0 1000 à „ 1300,— =
hoofdriool 0,2m' 0 800 à „ 1100,— =
huisaansluiting
d. huisriolering (geen meerkosten)
e. drainage:
per ha: kruisnet + ringdrains
ƒ 26.880,—
400 m 0 10 cm à ƒ 25,—/m' *
= „ 10.000—
100m 0 20 cm à „ 40,—/m'*
= „ 4.000—
per hectare
per inwoner ca.
f. kosten open water (tabel IV f)

o.f. = 5

o.f. = 7

ƒ 160—
„ 105 —

ƒ 160 —
., 105 —

., 340 —
„ 260—

„ 340,—

„ —,—

—,—

„ 120—

„ 220 —
„ 120 —

,. ——

» —,—

ƒ 40.!

TOTAAL per inwoner

410230-

410,230,-

ƒ 1625,-

ƒ 1585,—

o.f.

o.f. = 7

Variant 2: ca. 1% open water waarop mag worden overgestort
a. rwzi
b. transport
c. riolering** :
wijkriool
2,4 m' 0 400 à ƒ
140 —
hoofdriool 0,3 m' 0 1100 à
1400 —
hoofdriool 0,3 m' 0 1000 à
1300,—
huisaansluiting
d. huisriolering (geen meerkosten)
e. drainage (incl. 2/3 x 0,4 m'/inw. x ƒ 40,—/m')
f. kosten open water 1%
TOTAAL per inwoner

ƒ 160—
„ 105 —

ƒ 160,—
„ 105,—

„ 340—
„ 420—

„ 340,—

„ —,—

„ 120 —

„ 390 —
„ 120 —

„ 420—
„ 80,—

,, 420 —
., 80 —

ƒ 1645 —

ƒ 1615 —

—,—

Variant 3: ca. 1% water waarop niet mag worden overgestort
o.f.
a. rwzi
b. transport
c. riolering:
wijkriool
2,4m' 0 400 à ƒ 140,hoofdriool 0,4 m' 0 1250 à „ 1500,hoofdriool 0,4 m' 0 1200 à „ 1450,huisaansluiting
d. huisriolering (geen meerkosten)
e. drainage (incl. 2/3 x 0,4 x ƒ40,—)
f. kosten open water
TOTAAL per inwoner

o.f.

ƒ 160 —
„ 105,—

ƒ 160—
„ 105 —

„ 340 —
„ 600—

„ 340 —

" 120i—

" 58o'—
,, 120 —

„ 420—
„ 80—

,, 420 —
„ 80,—

ƒ 1825,-

ƒ 1805,—

* prijzen per m' incl. putten, doorsteekpunten enz.
** de berging is niet maatgevend, doch de hydraulische capaciteit bepaalt de grootte.
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TABEL VI
rioolstelsel.

Kostenrelatie woningdichtheid —waterhuishoudkundig stelsel bij een gescheiden

DichtLengte
wijkriool
heid
r.w.a.
d.w.a.
won./
ha
m'/won. m'/won.
15
20
25
30
35
40
45

575

13
10,8
9,1
7,6
6,5
5,6
4,9

12,5
9,5
7.5
6,3
5,6
5,3
5,3

Lengte
Lengte
hoofdriool ringdrains
m'/won. m'/won.
1,3
1.0
0,8
0.7
06
0,5
0.5

30
26
22
19
18
17
16

* = onderheid

op het stedelijke water worden toegelaten.
Voor de afvoer van het drainagewater
wordt gerekend met eenzelfde stelsel van
drains en open water als bij variant 2.
Direct buiten de stad is water aanwezig
waarop mag worden overgestort.
Bij de berekening van de berging en de
bemaling is uitgegaan van 33 woningen
per ha met elk 150 m 2 verhard oppervlak.
De droogweerafvoer is gesteld op 1201/
etm/inw met een maximum van 12 l/h.
Bij o.f.5 is de berging gesteld op 9,5 mm
ofwel 0,48 m 3 /inw. De pompovercapaciteit
is gesteld op 0,95 mm/h. Bij o.f. 7 is de
berging gesteld op 8 mm ofwel 0,4 m 3 /inw.
bij een pompovercapaciteit van 0,85 mm/h.
Geen rekening is gehouden met de berging
op straat.
In tabel V zijn de kosten van de drie
varianten op een rijtje gezet. De kosten
van de rwzi zijn ca. 1,3 maal zo hoog als bij
een gescheiden stelsel. Volgens Meischke
[1979] zijn de kosten voor transport ca.
1,5 maal zo hoog. De kosten voor open
water bij variant 1zijn gelijk aan die in
tabel IV. Daar de drainage niet op het
riool kan worden aangesloten is een
compleet stelsel hoofddrains noodzakelijk
inclusief de benodigde putten en doorsteekpunten. Bij een woningdichtheid van
33 woningen per hectare komen de kosten
van dat stelsel op ƒ 14.000,-/ha.
In de varianten 2 en 3 is gerekend met
ca. 1 % open water. De lengte van het
grachtenstelsel is daartoe teruggebracht tot
eenderde van de in variant 1 beschouwde
lengte. Het gevolg is, dat het drainagewater over iets grotere afstand door hoofddrains wordt getransporteerd. De in tabel V
gepresenteerde getallen hebben betrekking
op onderheide hoofdriolen. Wanneer
onderheien achterwege kan blijven daalt
de stelselprijs per inwoner met ca. ƒ 7 0 voor variant 1 tot ca. ƒ 1 5 0 - voor
variant 3.
Op grond van de gepresenteerde berekeningen is de opvatting dat er een aanzienlijk kostenverschil zou bestaan tussen het
gescheiden en het gemengde stelsel voor
de Ilsselmeerpolders op zijn minst twijfel-

Kosten waterhuishouding
gld./won
o.*
n.o.**

Kosten
riool
gld./won.
4430,—
3470,—
2820—
2360,—
2050—
1840,—
1720—

8760—
7180—
6100—
5340—
4860,—
4510—
4280—

8390—
6880—
5870,—
5140 —
4690—
4360—
4140—

niet onderheid

achtig; vooral wanneer het open water en
de drainage meegenomen worden in de
kostenbeschouwing. Uit kwaliteitsoogpunt
zijn het gescheiden stelsel en het onderheide gemengde stelsel zonder overstorten
in de bebouwde omgeving (variant 3)
ongeveer gelijkwaardig. In een kostenafweging tenderen de kosten van het
waterhuishoudkundige stelsel voor deze
alternatieven naar een lagere kostprijs
voor het gescheiden stelsel, althans met
de richtprijzen zoals die gelden in Flevoland.

Woningdichtheid en aanlegkosten
Op basis van gegevens uit gerealiseerde
woonwijken in Lelystad en Almere is het
verband tussen de woningdichtheid en de
rioollengte voor het gescheiden stelsel afgeleid. De lengte aan dwa-hoofdriool per
woning kan omgekeerd evenredig worden
verondersteld met de woningdichtheid.
Onder dezelfde uitgangspunten als in tabel
IV kunnen nu de stelselkosten worden
berekend als functie van de woningdichtheid (tabel VI). Door toevoeging van de
kosten van huisaansluitingen (ƒ 700,-),
rwzi (ƒ 375,-), bemaling en transport
(ƒ 210,-), van de meerkosten voor de huisriolering (ƒ 60,-), van de kosten voor open
water, de kruislingse drainage per hectare
en de ringdrains - bij een variërende
lengte - ontstaat de kolom met de kosten
van het waterhuishoudkundige stelsel. Het

TABEL VII - Kostenrelatie woningdichtheid
kosten in guldens per woning.

Dichtheid
won./ha
15
20
25
30
35
40
45
* var. = variant

verschil tussen een stelsel met een al dan
niet onderheid hoofdriool is eveneens in
deze tabel opgenomen.
Voor gemengde stelsels kan een soortgelijke tabel opgesteld worden. Uitgangspunt kan zijn dat het aantal m' wijkriool
overeenkomt met de 7 m ' rwa-riool per
woning bij een woningdichtheid van 33.
De berging van 8 mm wordt als uitgangspunt gehouden; de buisdiameters, afhankelijk van de lengte en de afmetingen,
kunnen zijn: 0,30; 0,35; 0,40; 0,50 m enz.
Aangenomen is dat de diameters niet bepaald worden door hydraulische eisen.
Bij de beschouwing wordt weer onderscheid gemaakt tussen onderheid en niet
onderheid en tussen de variant met veel
open water waarop mag worden overgestort en die waarbij niet op het open
water in de stad mag worden overgestort
(variant 3). In tabel VII worden de kosten
van het rioolstelsel en die van het waterhuishoudkundige stelsel vermeld. Laatstgenoemde post wordt weer afgeleid door
toevoeging van de kosten voor de rwzi, de
bemaling, de huisaansluiting, de drainage
en het open water. De lengte van de
ringdrains wordt gevarieerd zoals in
tabel VI; de kosten van de hoofddrainage
variëren van ƒ 6 7 5 - tot ƒ 360,-/woning.
Een vergelijking van tabel VI en tabel VII
leert, dat variant 1van het gemengde
stelsel, met overstorten op 3 % open water
in de woonomgeving, goedkoper is dan
het waterhuishoudkundige stelsel met een
gescheiden rioolstelsel. Worden uit kwalitetisoogpunt geen overstorten toegelaten
in de woonomgeving en moet het riool
onderheid worden, dan blijkt het gescheiden stelsel goedkoper bij een woningdichtheid van meer dan ca. 20 woningen per
hectare. Wanneer niet hoeft te worden
onderheid ligt dit omslagpunt rond de
25-30 woningen per hectare.
Onderhoud en exploitatie
Onderhoud van rioolstelsels is nodig. Ervaring in Lelystad leert dat het vuilwaterstelsel eens per twee jaar gereinigd moet
worden. Voor het rwa-stelsel is dat eens
waterhuishoudkundig stelsel bij een gemengd stelsel;

Onderheid
var.* 1
var. 3
riool
whh**
riool
whh**

Niet onderheid
var. 1
var. 3
riool
whh**
riool
whh**

2530
2260
1980
1755
1575
1350
1255

2125
1920
1700
1520
1370
1175
1105

7350
6390
5600
5005
4615
4230
3980

4045
3645
3370
2955
2705
2365
2095

7920
7170
6420
5725
5335
4880
4510

6945
6055
5320
4765
4405
4050
3830

3230
3070
2810
2480
2290
2010
1800

** whh = waterhuishoudkundi g stelsel

7110
6490
5860
5255
4925
4530
4210

576

TABEL VIII - Onderhouds- en exploitatiekosten van een gemengd en een gescheiden stelsel per
woning bij 33 won./ha in gld./jaar; de onderhoudskosten zijn excl. rente.
Gemengd
stelsel

Gescheiden stelsel
r.w.a.
d.w.a.

ONDERHOUD
reinigen buizen
herstel putten
herstel huisaansluitingen
grofvuilroosters/ overstorten

ƒ 4,20
,. 1 —
,, 1 —
p.m.

ƒ 1,45
>, 1 —
„1—

Totaal

ƒ

ƒ 3,45 + ƒ 6 —

6,20 + p.m.

ƒ 4,„ 1,„2,= ƒ 9,45

EXPLOITATIE
zuivering
transport

ƒ 78,—
„ 44 —

ƒ60,—
„ 29,—

Totaal per woning

ƒ 122 —

ƒ89,—

per zes jaar. De frequentie van reinigen
voor het gemengde stelsel wordt op eens
per drie jaar gesteld. De kosten bedragen
globaal per m ' dwa en rwa ƒ 1,25 per
keer en voor een gemengd stelsel ca.
ƒ 1,50. Deze prijzen zijn inclusief het
reinigen van de zandvangruimten in de
putten.
Het gescheiden stelsel kent meer herstelwerkzaamheden, met name door het
grotere aantal putten van 1,5 à 2 meter.
Het gemengde stelsel vraagt zorg voor
overstortputten en grofvuilroosters. Ten
slotte is het aantal huisaansluitingen bij
het gemengde stelsel kleiner dan bij het
gescheiden. In tabel VIII zijn de onderhoudskosten van beide stelsels uitgewerkt.
De kosten van grofvuilbehandeling en verwijdering, die in Lelystad bij het gescheiden
stelsel niet nodig gebleken zijn, zijn niet
achterhaald maar kunnen hoog oplopen,
gezien de hoge investeringen en het
arbeidsintensieve onderhoud. Bij de huidige
materiaalkeuze in Flevoland - rwa: beton,
dwa: pvc en gemengd riool: beton - gaan
de verschillende stelsels even lang mee.
De rentelasten en afschrijvingen van de
verschillende stelsels verhouden zich dan
ook net zo als de investeringen. Het is
waarschijnlijk dat bij vervanging in een te
handhaven stedebouwkundige situatie de
kosten voor het gescheiden stelsel relatief
hoger zullen zijn dan bij het gemengde
stelsel. Een goede tracering kan dit verschil minimaliseren.
Onderhoud en exploitatie van gemalen en
zuiveringsinrichtingen vergen per jaar ca.
16 % van de investeringen. In deze 16 %
zijn alle kosten, ook kapitaalslasten, inbegrepen. Voor persleidingen geldt een jaarlijks bedrag van 12 % van de geïnvesteerde
gelden. Voor bouwkundige werken wordt
daarbij uitgegaan van een levensduur van
30 jaar, voor mechanisch-electrische werken van 15 jaar.
In Almere-Buiten zal in de aanleg van
persleidingen ongeveer evenveel geïnvesteerd worden als in de bemaling, zodat

voor het transport een gemiddeld percentage van 14 % van de investering geldt
voor onderhoud en exploitatie. Tabel VIII
vermeldt de resultaten. In tabel VIII zijn
niet opgenomen de kosten van onderhoud
van het grachtenstelsel en de drainage. De
onderhoudskosten van de drainage zijn
ca. ƒ 5,- hoger bij het gemengde stelsel.
Daarbij is uitgegaan van een onderhoudsfrequentie van 1 keer per 3 jaar. Bij
1,2 m' gracht per woning - ca. 3 % open
water - bedragen de onderhoudskosten
ca. ƒ 13,50 per woning per jaar; bij 0,4 m '
ongeveer ƒ4,50. De uitwerking van het
grachtenplan ten gevolge van de stedebouwkundige verlangens beïnvloedt de
kosten van het grachtonderhoud sterk.

Conclusies
Een duidelijke voorkeur ten aanzien van
de kwaliteitsaspecten voor het gescheiden
of gemengde rioolstelsel geeft de literatuur
niet aan. Metingen uit de praktijk geven
hieromtrent ook niet veel houvast. Zowel
het gescheiden als het gemengde systeem
worden bij verschillende onderzoeken als
minst vervuilend ondervonden. Verschil in
aard van de beschouwde gebieden mag
hierbij niet uit het oog verloren worden.
Bij simulatie van de vuiluitworp op basis
van het CZV, kwam geen van beide
stelsels als beter naar voren. Onzekerheden
ten aanzien van enkele modelparameters
staan een duidelijker uitspraak in de weg.
Het open water in Lelystad waarop regenwaterafvoer plaatsvindt is, mede gezien
ook de natuurlijke omstandigheden, van
een redelijke kwaliteit.
De kosten van het waterhuishoudkundige
stelsel bedragen bij een woningdichtheid
van 33 inw./ha voor het gescheiden rioolstelsel ca. ƒ 1 6 5 0 - en voor het gemengde
stelsel ca. ƒ 1 6 2 5 - of ca. ƒ 1 8 0 0 - per
inwoner, afhankelijk van het al dan niet
toelaten van overstorten in de woonomgeving.

De woningdichtheid is sterk van invloed
op de kosten van het waterhuishoudkundige stelsel. Uit de relatie blijkt dat
boven de 20 à 25 woningen per hectare
het gescheiden stelsel de voorkeur heeft
uit het oogpunt van de aanlegkosten van
het waterbeheersingsstelsel. Het onderhoud
aan het waterhuishoudkundige stelsel wordt
gedacht even duur te zijn voor beide
rioolstelsels. De exploitatiekosten van het
gemengde stelsel zijn aanzienlijk hoger
dan die van een gescheiden stelsel.
Bedacht moet worden dat de conclusies
zijn afgeleid voor de omstandigheden zoals
deze gelden in Flevoland. Ten aanzien van
de keuze van het rioolstelsel elders in
Nederland zal de afweging moeten worden
gemaakt binnen de daar heersende omstandigheden.
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