Het aanvoerrioolstelsel van rioleringsdistrict I naar RI-Oost

Situatie voor 1982

- een berging van 7mm per ha;

Het rioleringsdistrict I is hoofdzakelijk
uitgevoerd volgens het gemengde rioolstelsel en beslaat de kern van de binnenstad
met de grachtengordel en de omringende
19e eeuwse wijken.
Het afvalwater van dit gebied (ca. 1.640ha)
met 400.000 inwoners en een bezetting van
ca. 275.000 arbeidsplaatsen werd tot
20 januari 1982 via de smeerpijp op de
strekdam ten oosten van het eiland Zeeburg
in het IJsselmeer geloosd.

- een overstortingsfrequentie van 5 - 1 0
maal per jaar;
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- een pompovercapaciteit van 0,75 mm;
- een overstorthoogte van 0,17m beneden
NAP;
- een beschikbaar verval in het riool van
gemiddeld 0,60 m, bij water op straat.
Op grond van het bovenstaande is voor
RI-Oost bij regen een maximale aanvoer
van ongeveer 19.000m 3 per uur berekend.
Met behulp van de beschikbare bemalingsgegevens is de debietverdeling over een
etmaal vastgesteld. Als minimale nachtaanvoer wordt 2.580 m : i /h aangehouden,
terwijl de droogweeraanvoer (DWA) tijdens
de 12 daguren kan variëren van 6.450 tot
8.400m 3 h, met een gemiddelde van
7.500 m 3 /h.

Hoeveelheid afvalwater
Verondersteld wordt dat het gemiddeld
waterverbruik per inwoner per dag anno
1982 ongeveer 145 liter bedraagt.
De herkomst van het afvalwater is voor ca.
60 % van huishoudelijke aard en voor ca.
40 % van industriële oorsprong.
Bij calculaties voor het ontwerp van RIOost, is van de hoeveelheid afvalwater in
het jaar 2000 uitgegaan.
T.o.v. de huidige situatie is het volgende
verondersteld:
1. Toename van het waterverbruik per
inwoner van 145 naar 220 liter per dag.
2. Uitbreiding van het aangesloten gebied
van 1.640 naar 2.100 ha.
3. 1.840ha wordt voorzien van een gemengd rioolstelsel, de rest wordt van een
gescheiden stelsel voorzien.

Herindeling bemalingsgebieden district I
De binnen het rioleringsdistrict I gelegen
regenwateroverstorten treden nu nog gemiddeld 30 -40 keer per jaar in werking.
Om aan de huidige eisen ten aanzien van
de kwaliteit van het oppervlaktewater te
voldoen, moet de overstortingsfrequentie
worden teruggebracht tot een gemiddelde
van 5 - 1 0 keer per jaar. De overstortingsfrequentie is afhankelijk van het bergend
vermogen van het rioolstelsel en de pompcapaciteit waarmee dit stelsel bemalen
wordt (de pompovercapaciteit).
Naast het vergroten van de berging door
toepassing van buizen met een grote diameter is besloten tot een herindeling van
de bestaande bemalingsgebieden binnen het
rioleringsdistrict I.

Tevens wordt de aansluiting van nieuwe,
nog niet op het centrale rioolstelsel aangesloten, gebieden gerealiseerd.
Voordien was het rioleringsdistrict I verdeeld in zes bemalingsgebieden, elk met
een eigen rioolgemaal. Het rioolwater werd
daarmee overgepompt naar een volgend
bemalingsgebied (afb. 1).
De bestaande riolering in district I is
hoofdzakelijk uitgevoerd volgens het gemengde stelsel. Alleen de Watergraafsmeer
(bemalingsgebied 6) is voor het grootste
deel volgens het gescheiden stelsel gerioleerd.
In de gemengd gerioleerde gebieden is de
bemalingscapaciteit zodanig dat naast de
droogweerafvoer van 1,5 l/sec/ha eveneens
een hoeveelheid regenwater per tijdseenheid
kan worden afgevoerd. Een deel van het
regenwater kan worden geborgen in de
riolen.
De regen die niet geborgen of afgevoerd
wordt, zal via de overstorten op de grachten
afvloeien.
Om de vuilbelasting van het oppervlaktewater te beperken wordt de overstortingsfrequentie verlaagd.
Met hetzelfde doel worden ook de riolen
die in het verleden horizontaal zijn gelegd,
vervangen door een riolering onder afschot.
Bezinking van vaste stoffen, die bij grote
afvoer weer wordt losgewoeld, wordt
daarmee voorkomen.
Momenteel lozen de bij de bemalingsgebieden 1, 2 en 4 behorende rioolgemalen
Jacob Catskade, Visseringstraat en J. D.
Meyerplein op het hoofdriool langs de
Singelgracht. Vanaf de Kattensloot via de
Nassaukade, Stadhouderskade en Mauritskade voert dit riool naar de Zeeburgerdijk.

Afb. I - Bemalingsgebieden oude situatie.

4. Afname van het aantal inwoners per ha
van gemiddeld 240 inwoners naar 160 inwoners.
5. Gelijkblijvende hoeveelheid industrieel
afvalwater.
Op basis van bovenstaande uitgangspunten
neemt de hoeveelheid afvalwater bij droog
weer toe van ca. 100.000 tot ca.
130.000 m 3 /d.
Bij de dimensionering van het afvalwaterafvoersysteem wordt gebruik gemaakt van
een daarvoor in eigen beheer ontwikkeld
computerprogramma. Daarbij worden de
volgende berekeningsnormen gehanteerd:
- een constante ontwerpregenintensiteit
van 6,5 mm in 15 min (72 l/sec);
- per ha een gemiddelde van 70 % verhard
oppervlak;

a. Gemaal
Jacob Catskade
b. Gemaal
Visseringstraat
c. Gemaal
Ruysdaelkade
d. Gemaal
J. D. Meyerplein
e. Gemaal
Zeeburgerdijk
f. Gemaal
Galileiplantsoen
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1. Gemaal
Jacob Catskade
2. Gemaal
Visseringstraat
3. Gemaal
Weteringplantsoen
4. Gemaal
Rhijnspoorplein
5. Gemaal
J. D. Meyerplein
6. Gemaal
Kattenburg
7. Gemaai
Zeeburgerdijk
8. Gemaal
Galileïplantsoen

Afb. 2 - Bemalingsgebieden

toekomstige

situatie.

Het bemalingsgebied 6 dat bemalen wordt
door het gemaal aan het Galileïplantsoen
loost op het nevenriool in de Molukkenstraat, dat ook aansluit op het hoofdgemaal
aan de Zeeburgerdijk. Dit gemaal fungeert
tevens nog als rioolgemaal voor het bemalingsgebied 5.
Behalve door het hoofdgemaal aan de
Zeeburgerdijk werd het hoofdriool langs
de Singelgracht tot voor kort bemalen door
het gemaal aan de Ruysdaelkade. Dit rioolgemaal functioneert ook voor het bemalingsgebied 3.
Gemaal Ruysdaelkade kon met een afzonderlijke persleiding, buiten gemaal Zeeburgerdijk om, afvoeren naar het IJsselmeer.
Door de werkzaamheden voor het nieuwe
hoofdgemaal aan het Rhijnspoorplein moest
die persleiding worden verbroken. Tevens
is toen de verouderde pompinstallatie van
het gemaal vervangen door een noodinstallatie die het aangevoerde water overpompt op het hoofdriool langs de Singelgracht.
In de nieuwe situatie moest gemaal Ruysdaelkade een grotere pompcapaciteit en
diepere ontvangkelder krijgen. E.e.a. in
verband met het rioleren van de grachtengordel. Op de bestaande lokatie was dit niet
tegen redelijke kosten te realiseren. Besloten
is daarom een nieuw rioolgemaal in de
omgeving van het Weteringplantsoen te
bouwen. Dit gemaal zal in de toekomst
voor het transport van het afvalwater uit
het met de grachtengordel uitgebreide bemalingsgebied C zorgen.
Via een persleiding wordt direct geloosd op
het nieuwe hoofdgemaal aan het Rhijnspoorplein dat daarna het water naar de
Rl-Oost verpompt (afb. 2). Het oude

hoofdriool langs de Singelgracht zal in de
toekomstige situatie nog verder ontlast
worden door de persleidingen van de rioolgemalen van bemalingsgebied 1 en 2 (toekomst A en B) te verlengen en pas bij de
Amstel weer aan te sluiten.
in verband met de vervuiling van de
Ringvaart van de Watergraafsmeer door
overstorten, zal de persleiding van het
gemaal Galileïplantsoen verlengd worden
tot aan het gemaal aan de Zeeburgerdijk.
In het kader van de herindeling van rioleringsdistrict I is enige jaren geleden het
gemaal Kattenburg in gebruik genomen
(bemalingsgebied F).
Tenslotte zal het rioleringsdistrict I nog
Afb. 3 - Het omleggen van het hoofdriool

bij gemaal

Afb. 4 - Het maken van een doorpersing
de persleiding naar Rl-Oost.

t.b.v.

worden uitgebreid met een negende bemalingsgebied, waaruit het afvalwater door
middel van een aantal kleine gemaaltjes
naar het hoofdriool van bemalingsgebied I
zal worden afgevoerd.
Het afvoersysteem van district I
Het nieuwe hoofdgemaal aan het Rhijnspoorplein, dat nu tevens een gedeelte van
het bestaande bemalingsgebied 5 zal bemalen, is gebouwd vlak naast het oude hoofdriool.
Daarvoor is een nieuwe aansluiting van
het hoofdriool op het gemaal gemaakt.
Hiertoe is het bestaande hoofdriool over
een lengte van circa 250m vervangen door
een op betonnen palen gefundeerd riool,
van voorgespannen betonnen buizen met
een inwendige diameter van 1.800 mm
Rhijnspoorplein.

persleiding
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zinkgewicht is verkregen door de zestien
buizen te vullen met water. Om de vorming
van luchtbellen in de leidingen te voorkomen, is tijdens het vullen het gehele
zinkerpakket ca. 0,70 m schuin gehouden.
Het gevaar voor waterslag werd daardoor
afgewend.
Bij het aanvullen van de zinkers is gebruik
gemaakt van flugsand om oppersen van de
kanaalbodem te voorkomen; voor het herstellen van het bodemprofiel is gewoon
zand gebruikt. Bij de zinker is op de Westelijke Kanaaldijk t.b.v. de ontluchting van
de beide persleidingen een ontluchtingstoren
gebouwd.
Vanaf de zinkers tot aan het ontvangwerk
op de RI-Oost hebben de persleidingen een
inwendige diameter van 1.800 en 1.500 mm
(afb. 8).

Afb. 5 -Het verwijderen van grond en een oude
gasbuis voor de snijkop.

In dit nieuwe gedeelte van het hoofdriool
is aan de Amstel een nooduitlaatconstructie
gebouwd om te voorkomen dat eventuele
totale pompuitval, bij het gemaal, problemen veroorzaakt.
In deze constructie is tevens het toekomstige afvoerpunt van het gemaal Weteringplantsoen gemaakt.
Vanaf het gemaal Rhijnspoorplein is een
nieuwe persleiding gelegd naar de RI-Oost
(afb. 4 en 5). Indien het gemaal buiten het
bedrijf moet worden gesteld, kan de DWA
via een verbinding met het hoofdriool naar
het gemaal Zeeburgerdijk worden afgevoerd.
Zinkers Amsterdam Rijnkanaal
De persleidingen van de gemalen Zeeburgerdijk en Rhijnspoorplein moeten op hun
weg naar de RI-Oost het Amsterdam-Rijnkanaal passeren.
De kruising is uitgevoerd met twee zinkers
van 280 m lengte en een inwendige diameter
van respectievelijk 1.200 en 1.000 mm.
De grote lengte van de zinkers is het gevolg van de aanwezigheid van een syphonduiker waardoor ze niet haaks op de
kanaalas konden worden gelegd; bovendien
diende rekening gehouden te worden met
een toekomstige verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal.
De zinkers bestaan uit twee gelaste stalen
buizen die van binnen bekleed zijn met een
asfaltbitumenpreparaat en aan de buitenzijde zijn voorzien van een hardpolyetheenbekleding. De zinkers worden ook kathodisch beschermd.
Tegelijk met de rioolzinkers zijn twee
HPE-buizen met een diameter van 315 mm
en twaalf soortgelijke buizen met een diameter van 200 mm afgezonken. E.e.a. ten
behoeve van verschillende diensten en bedrijven. Deze buizen zijn als vlot met een
lengte van 280 m samengebundeld en zo

Afb. 6 - Het vlot van 14 HPE-buizen wordt op
de oever getrokken.

vanaf de fabriek via het IJsselmeer naar
het werk gevaren (afb. 6). De in delen aangevoerde stalen zinkers zijn op de oever tot
twee grote strengen aan elkaar gelast en
tezamen met de veertien HPE-buizen aan
elkaar gekoppeld tot een pakket met een
totaal gewicht van 380 ton (afb. 7).
Voor de afzinkmanoeuvre is gebruik gemaakt van vier drijvende bokken met een
gezamenlijk hefvermogen van 420 ton. Het
voor het afzinken van het pakket benodigde
Afb. 7 - Het invaren van het zinkerpakket.

Afb. 8 - Het aanbrengen van het sluitstuk in de
persleiding 0 1800mm. Aan de buitenzijden van
het leidingpakket liggen de effluentleidingen
0 1800min; tweede van boven is de persleiding
0 1500 mm.
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Taak en functie van demedewerkend architect
in het ontwerpteam

In verband met de grondsamenstelling is
op het tracé van deze leidingen door middel
van een circa 4 meter hoge zandaanvulling
een voorbelasting toegepast. Om de voorspelde zettingen over het leidingtracé zoveel
mogelijk vooraf te nivelleren, heeft de
voorbelasting 18 maanden geduurd.
Op 80m voor de grens van het terrein
van de zuivering is overgegaan op onderheiing van de leidingen. Eventuele zettingsverschillen tussen het gefundeerde en niet
onderheide gedeelte van de persleidingen
worden opgevangen door twee schrikjukken, waarbij het contactvlak van de buizen
met de kespen is voorzien van een tot
circa 70 % samendrukbare strook polyetheen schuimvulling.

• •

In een zeer vroeg stadium, in feite al in
de programmeerfase van het project, werd
door de afdeling Riolering en Waterbeheersing aan de afdeling Bouwwerken
opdracht gegeven de behartiging van de
architectonische aspecten van de Rl-Oost
te verzorgen.
Het inschakelen van een architect in dit
prille stadium betekende meepraten, meedenken en meebesluiten vanaf de allereerste
opzet van het project, dit in tegenstelling
tot sommige andere utilitaire projecten

waarbij de taak van de vormgever wordt
beperkt tot het ontwerpen van een 'jasje'
om een reeds door anderen vastgestelde
bouwkundige opzet.
De opdracht luidde om, tijdens de gehele
ontwikkeling van deze zeer utilitaire opgave de architectonische verzorging van
het totaal en de onderdelen te behartigen.
In de praktijk is gebleken dat deze medewerking zich afspeelde in een aantal als
zodanig herkenbare hoofdfasen:
1. de onderlinge rangschikking en situering
op het terrein;
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2. in overleg met de deskundige technici
de principe-opzet van de diverse bouwprojecten van het installatiecomplex bepalen;
3. overleg over de mogelijkheid te komen

Afb. I - De Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost.

VERKLARING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aanvoer persleidingen uit de stad
Ontvangput
Roosterwerk
Zandvanginstallatie
Centrale verdeelinrichting
Voorbezinkingsinstallatie
Actief slibinstallatie
Compressorengebouw
Luchtleidingen
Centrale hoog- en laagspanningsschakelen verdeelinrichting
11. Retour actief slibvijzels met afvoergoten
12. Nabezinkingsinstallatie
13. Gasmeet- en regelruimte
14. Retour effluentgemaal tevens gemaal voor
koel- en spoelwater en effluentverzamelput
15. Afvoerleiding naar het Amsterdam
Rijnkanaal
16. Ultrasoon hoeveelheidsmeting

17. Uitlaatconstructie
18. Gemalen voor pompen vers slib en drijflaag
19. Verwarmde gistingstanks
20. Gascompressorengebouw
21. Gashouders
22. Gasfakkel
23. Verdeetoren voor koel- en spoelwater
24. Uitgegist slibindikkers.
25. Gemalen voor verpompen van ingedikt
uitgegist slib
26. Slibverwarmingsgebouw
27. Energiegebouw eigen energievoorziening
28. Gebouw voor chemische slibbehandeling
en kamerfilterpersen.
29. Opsiagsilo voor verkleinde filterkoeken
30. Dienstgebouw
31. Waterleidinggebouw
32. Terrein rioolgemalen
33. Teretnsloot

