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deonderdelen vanrioleringen afvalwaterbehandelinginNederland.Demethodiekis
vertaaldineenrekenmodelwaarmeeoplandelijkniveauhetkostenaandeelvanhemelwater indeafvalwaterketen kan worden
bepaaldeneenredelijke matevan afschaling
naareenspecifiek rioleringsgebied mogelijk

AFVOER E N VERWERKING VAN NEERSLAG

Helftvankostenafvalwaterketenvoor
rekeningvanhemelwater

Binnendescenario'szijnvijfverschillendetypenbebouwinggedefinieerd met
verschillendemateenmanierenvanrioleringssystemen.Dezewijktypen zijn een
stadskern,eennieuwewijk(gebouwdna
1975),eenoudewoonwijk/dorpskern (gebouwdvoor1975),eenbedrijventerrein en
het buitengebied.

Hetlandelijke kostenaandeelvanhemelwaterindeajvalwaterketen bedraagt44procent(inderiolering51procentenintransportenzuivering30procent).DitblijktuitonderzoekvanWitteveen+Bos
inopdrachtvanhetRijksinstituutvoorIntegraalZoetwaterbeheerenAjvalwaterbehandeling
(R.IZA). Hetonderzoekmoestinzichtgevenindekostenvandeajvoerenverwerkingvanneerslagen
grondwaterindeafvalwaterketen tenopzichtevandekostenvandeajvoerenverwerkingvanajvalwatervanhuishoudensenbedrijvenbijdroogweer.
Deafvalwatetketen isindezestudie
gedefinieerd alsdeketendiezorgdraagtvoor
inzameling(riolering,metinbegripvan
randvoorzieningen), transport(rioleringen
persleiding)enzuivering(rwzi)van afvalwater.Daarbij wordthetrioolstelseldat dient
voorhettransportvanhetafvalwater vanaf
deinzamelpunten tothetovernamepunt
(naardewaterkwaliteitsbeheerder) tothet
rioolbeheergerekend.Hettransport vanaf
ditovernamepunt naarderwziwordttot
hetzuiveringsbeheergerekend.Particuliere
voorzieningen(eigenterreinrioleringen
particuliere awzi's)vallenindeze definitie
buiten deafvalwaterketen. Ooklokalevoorzieningen voorafkoppeling en behandeling
vanhemelwatermakengeenonderdeeluit
vande afvalwaterketen.
Dewensinzichttekrijgen inhetaandeel
vandekostenvanhethemelwater indetotalekostenvanhet afvalwaterketenbeheer
vloeitvoortuitdestudiesdiezijn uitgevoerd
naardebestuurlijke enfinanciëlestructuur
vandewaterschappen en demogelijke aanpassingvanhetregionalewaterbeheer.Als
neerslagoponverhardoppervlakvalt,maakt
hetdirectdeeluitvanhet(gtond-enoppervlakte)watersysteem.Bijneerslagopverhard
oppervlakvindtvermengingplaatsmet
afvalwaterstromen enwordthethemelwater
viaderioleringnaarderioolwaterzuiveringsinstallatievervoerd.Hiermeewordt
hemelwatereensysteemelementinde afvalwaterketen.Voorzowelfysiekealsfinanciële
ontvlechtingvanhemelwateruitdeafvalwaterketen ishetcruciaaltewetenwathet
kostenaandeel vanhemelwaterafvoer inde
geheleafvalwaterketen is.
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Omhetkostenaandeelvan hemelwater
indeafvalwaterketen tekunnen bepalen,is
eengeheelnieuwemethodiek opgesteld.
Hierinzijn tweescenario's(éénmet hemelwaterenéénhypothetischscenariozonder
hemelwater)onderscheidenomdehemelwatercomponent teidentificeren. Descenario'szijn opgesteldvanuiteen representatief
gebiedoplandelijk niveau, gebruikmakend
vanspecifieke karakteristiekenvan wijken
binnenhetbebouwdegebiedeneencombinatievaneenveelvoudvanparameters,kengetalleneneenheidsprijzen voorverschillen-

Hetrioolstelselindeverschillende
modelwijken isgedimensioneerd aande
handvanspecifiekeparameters.Viaeenontwerpeneengestandaardiseerde diameterverdelingvandeleidingenzijndekosten
vanderioleringsstelselsinde modelwijken
berekend.Dedimensioneringvan transport
enzuiveringisvervolgensuitgevoerd met
behulpvandewaterhoeveelheid dieopbasis
vanhetrioleringsmodelperwijktype wordr
verwachtendevuilvrachtproductie per
wijktype afgeleid vanhetaantal inwoners.
Hetberekendekostenaandeelvan
hemelwaeeroplandelijk niveauligtmet44

Karakteriseringvanwijktypenbinnendescenario's.
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DWA-water
hemelwater
nieuwewijk

type
rioleringsstelsel:

Tabel1.

gemengd

oudewoonwijk

gescheiden

.grondwater
buitengebied

bedrijventerrein

verbeterd
gescheiden

drukrlolering

Totalejaarhjksekosten(ineuro's)indeajvalwaterketen.

riolering
transportenzuivering
totaal
kostenaandeel hemelwater
kostenaandeelhemelwaterinriolering
kostenaandeelhemelwaterintransport+zuivering
kostenaandeel hemelwaterintotale afvalwaterketen

totale kosten
afvalwaterketen

kostenvoor
DWA-deel

1.599.000.000

787.000.000

838.000.000

588.000.000

2.437.000.000

1.375.000.000

51%
30"

procent aandehogekantbinnen devastgestelde90%-betrouwbaarheidsmarge.Dit
wordt met nameveroorzaaktdoordat het
kostenaandeel voorhet ketenonderdeel
transport enzuiveringmet 30procent relatiefhoogligt(tenopzichtevandevastgesteldebandbreedte),doordat met namedevuilproductie perinwonerequivalent op
landelijkniveau(binnen demogelijke marges)laagis.
Eenbelangrijke kanttekening isdatdeze
percentagesbetrekkinghebbenophet totaal
aanvasteenvariabelekostenvanDWA-en
hemelwaterafvoer. Alsdehoeveelheid afgevoerdhemelwater indepraktijk wijzigt, bijvoorbeelddoorhetafkoppelen vanalleverhardoppervlak,zullenineerste instantie
alleendeoperationelekosten (pompkosten)
afnemen. Heteffect isaanvankelijkdusveel
minder dan44procentvandetotale kosten.
Pasopeentijdschaal langerdandevervangingstermijn vanleidingenenrwzi'szalhet
effect vanafkoppeling leidentot verlaging
vandevastekostenvan hemelwaterverwerkingindeafvalwaterketen. Indien afkoppelingbedoeld isomdeoverstortfrequentie te
beperken,zalafkoppeling niet leidentoteen
verlagingvandepomp-enzuiveringscapaciteit(welzaldandejaarlijks verpompte
Waterhoeveelheid afnemen).
Dekostenvoorde rioleringscomponent
perhectareverhard oppervlak liggen ten
opzichtevaneen(verbeterd)gescheidenstelselbijeengemengdstelsellager.Dekosten

voorzuiveringenTransportzijn daarentegen
bijgemengdestelselshogerdanbij(verbeterd)gescheidenstelsels.
Hetverhardingspercentage heeft een
groteinvloedopdekostenvande afvalwaterketen.Eenhoger verhardingspercentage
resulteert inhogerekostenvande afvalwaterketen.
Indienindepraktijksprakeisvanintredingvangrondwater (eenlekstelsel),dan
heeft ditslechtsconsequentiesvoordeoperationele(pomp)kosten,omdatdedimensioneringvanhetstelselnietoplekkagewordt
afgestemd.Aangeziendeexploitatiekosten
slechtsenkeleprocenten vandetotalejaarlijksekostenbedragen,ishet kostenaandeel
vangrondwater laag.
Demeestbepalendefactoren voorhet
kostenaandeelvanhemelwater binnende
afvalwaterketen zijn devuilvtachtenproductieperinwonerequivalent enper(bruto)
hectarebedrijventerrein, hetverhardingspercentagesinoudewijken en stadskernen
éndelengtevanderioleringperverhard
oppervlakindestadskernen.
Alsdoorkijknaardeeffecten ophetkostenaandeelvanmogelijke toekomstige ontwikkelingen indeafvalwaterketen opeen
termijn vantientot 15jaarzijn viertoekomstvisiesgeanalyseerd:autonome toenameverbeterdgescheidenstelsel,toename

bedrijventerreinen, afkoppeling vanhemelwaterénvergaandezuiveringvan effluent.
Naaraanleidingvandedoorkijk naarde
toekomstigeontwikkelingen aandehand
vanvierhypothetisci. isiesisgeconcludeerddatzelfsingrijpende maatregelen,
zoalsafkoppelen vanhemelwater envergaandezuiveringtotMTR-kwaliteit,het
kostenaandeelvanhemelwater indeafvalwaterketen beperkt(ongeveer tienprocent
vanhetkostenaandeel(alspercentagevan
hetpercentage)) beïnvloeden.
Alsdehoeveelheid afgevoerd hemelwaterineenpraktijksituatie wijzigt, bijvoorbeelddoorhetafkoppelen vanalleverhard
oppervlak,isheteffect aanvankelijk veel
minderdan44procent vandetotale verwerkingskosten.Pasopeentijdschaal langet
dandevervangingstermijn vanleidingen(60
jaar)enrwzi's(30jaar)zaldeverlagingvan
dekostenvanhemelwaterverwerking binnendeafvalwaterketen 44procent bedragen.
Overdekostenvanverwerkingvanhemelwaterbuiten deafvalwaterketen doetdeze
studiegeenuitspraak, f
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Praktijkonderzoek KRWoprwzi Horstermeer
Witteveen+Bos,deTUDelft enDWRga -gaan
gezamenlijk meerjarig praktijkonderzoek doen
naardeaanvullendeverwijderingvannutriënten,zwaremetalenenprioritaite(gevaarlijke)
stoffen uitrwzi-effluent. Ditonderzoekis
nodigmethetoogopdeimplementatievande
Kaderrichtlijn Water(KRW),waarbij afhankelijkvandeambitievoothet oppervlaktewater,
eisenkunnenwordengesteldaande(verdergaande)verwijdering vandeze stoffen.
Tijdenshetproefonderzoek opderwziHorstermeerwordtineersteinstantie multimediafiltratie(eendubbellaagsfilter,bekenduit
dedrinkwaterzuiveiing,metonderzanden
bovenantraciet)alsnageschakeldetechniekop
semi-praktijkschaalgetest.Hetonderzoekis
Primairgerichtophetopbouwenvan praktijkervaringvoordeverwijderingvanstikstof,fosfor,zwaremetalenenenkeleprioritairestoffen.Voorverwijdering vanreststikstofzaleen
koolstofbron toegevoegdworden.Indeloop

vanditjaarzaldeonderzoekslocatieverder
wordenuitgebreidmetandere filtratietechnieDejUtertRstallarieopderwziHorstermeer.

ken,zoalscontinuezandfiltratieenbiologisch
actief-koolfiltratie.
DaarnaastzalRuudKampfvanHoogheemraadschapHollandsNoorderkwartieropde
locatieHorstermeer inhetkadervanzijnpromotieonderzoekonderzoekdoennaarde
invloedvanhetverdergaandgezuiverde effluentopdekweekvanwatervlooien invijversystemen.Ditonderzoekzalmeer informatie
gevenoverdemogelijkheden van verwijdering
vandeeltjes uiteffluent metbiologische
methoden.
Hetgecombineetdeondetzoekbiedtdemogelijkheidomuitgebreidverschillende effluent
polishingtechnieken tevergelijken,zodatinde
toekomstbeteronderbouwde keuzeskunnen
wordengemaaktalsnutriënten,zwaremetalenofprioritairestoffen verdergaand uithet
effluent vetwijderdmoetenworden, f
l/oormeerinformatie:WilbertMenkveld
(0570)6974151o/RemmieNeef(o2o)460z835.
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