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Derioolstelselsinde.gemeentenNaardenenBussumwarenvierjaar lang (van1999tot2003)het
onderwerpvoordiverseonderzoekenmetdenadrukophethydraulischjunctionerenvanbeidestelsels
tezamen.DevervuilingvanhetoppervlaktewaterinNaardenvormdehiertoedeaanleiding.Lozingenviadeaanwezigeoverstortinhet.gemengdestelselopdeVestinggrachtveroorzaaktenoverlast.
Betekentditdatderioleringm"Maardennietnaarbehorenjunctioneert?OfkandeoorzaakookbuitenNaardenliggen?DebebouwdekomvanNaardengrenstdirectaanaievanBussum.Isondergrondsderioleringwellichtopongewenstewijzeverbonden?Kortom,watveroorzaaktdegeconstateerdeproblemen?
Metdezevraagbegonheteersteonderzoek
inopdrachtvandegemeentenNaardenen
Bussumendewaterkwaliteitsbeheerder HoogheemraadschapAmstel,GooienVecht(waarvandeDienstWaterbeheer enRiolering,sinds
1januarijl.Waternet,deuitvoerendedienst

Aft). 1:

DeliggingvandeDWR-leiding.

is).Ditsamenwerkingsverband bleekbuitengewoonefficiënt voordestartvanhetonderzoekenhetvervolgeroptotaandeuiteindelijkekeuzesvoorhetopheffen vandeproblemen
enrealisatievan rioleringsmaatregelen.

Hethoofdgebied inBussumeneengroot
gedeeltevanNaardenzijngemengdgerioleerd.
Dezegebiedengrenzenaanelkaar,maarzijn
ondergrondsnietmetelkaarverbonden.De
rioleringvanbeidegemeentenisalleengekoppelddoorhetvijzelgemaalinhetstelselvan
Bussum.Beidestelselshebbeneigenoverstortmogelijkheden. InNaardenisrelatiefveel
oppervlaktewateraanwezig,terwijlinBussum
hettegenovergesteldegeldt.
Tot1981werdhetafvalwater vanNaarden
enBussumondervrijvervalafgevoerd naarde
rioolwaterzuivering inBussum.Dezezuiveringkwamechtertevervallen,waarnatransportnaardezuiveringHorstermeer plaats
moestvinden.Daarvoorwerdinhetstelselvan
Naardeneennieuwhoo.'drioolgemaalgeprojecteerdaandeVerlengdeFortweginhet
bemalingsgebied Ministerpark.
In1979en1980zijnvoordeafvoermogelijkheden vanafvalwater vanuitBussumrichtinghetnieuwehoofdrioolgemaal twee
mogelijkhedenonderzocht:afvoerviaeen
nieuwgemaalmetpersleidingofviahet
bestaandevijzelgemaaleneennieuwevrijvervalleidingnaarhethoofdrioolgemaal inNaarden.Naeenzorgvuldigeafweging werdgekozenvoordetweedeoptie.Hetgrote
bijkomende voordeelvandevrijvervalleiding
leekmededemogelijkheid voorbergingvan
overstortwatervanuitBussumentransport
vanditwaterrichtinggeschikteroppervlaktewater,deKarnemelksloot.
Voordeafweging endeaanleghebben
indertijd degemeentenNaarden,Bussumen
hethoogheemraadschapAmstel,GooienVecht
dehandenookalineengeslagen.Deleidingis
in1980en1981aangelegd.DeinNaardengelegenleidingis1,8kmlangenheeft eendiametervan1500mm(zieafbeelding 1).Deleiding
isinbeheervanDWR;degemeentenNaarden
enBussumhebbenvolgenseendestijdsgekozenverdelingbijgedragen indekostenvande
aanleg.Dezeleidingwordtinhetvervolg
DWR-leidinggenoemd.
Derioleringinhet bemalingsgebied
MinisterparkwerdondervrijvervalaangeslotenopdeDWR-leiding.Zodoendeisdezeleidingonlosmakelijkverbondenmetdeoverige
vrrjvervalrioleringinhetbemalingsgebied
Ministerpark Tijdensderealisatieendeontwikkelingenvanderioleringheeft menzich
nietgerealiseerddatdeherkomstvanhetwater
datdoordeleidingstroomtenerinwordt
geborgennietmeereenvoudigtebepalenis.
Functie DWR-leiding
DeDWR-leidingheeft bijaanleginonderlingoverlegvierfuncties gekregen:voorNaardenhetttansportvandroogweerafvoer en
regenpompovercapaciteit naarherhoofdrioo»

40

H 2 0 jf 2-20015

gemaalNaarden-Bussum(=normafvoer) en
voorBussumhettransportvande normafvoer
naarhethoofdrioolgemaal Naarden-Bussum,
hettransportvanregenwatervaneenoverstortbemalingnaarhet hoofdrioolgemaal
Naarden/Bussum en(bijhevigeregenval)naar
deoverstortaandeKarnemelkslootteNaarden
(nabij hethoofdrioolgemaal) endebergingvan
regenwarerafkomstigvandeoversrortbemaling.
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VandebeschikbarebergingindeDWR-leiding(3.130kubiekemeter)was65procent
bedoeldvoorbergingvanhetregenwateruit
Bussum.Dezekeuzewasgebaseerdopde
geringebergingvancirca4mminhetstelsel
vanBussumincombinatiemetdebeperkte
aanwezigheidvanoppervlaktewater.Deze65
procentvandeinhoudvormt 1,2mmberging
betrokkenophetafvoerend oppervlakvan175
hectare.Voordebenuttingvandezeberging
vanuitBussumwerdgekozenvoorrealisatie
vaneenoverstortbemaling.Tijdensendirect
naregenvalwerdhetwatermeteengrote
capaciteitdoorhetbestaande vijzelgemaal
weggepomptrichtingdeDWR-leiding.Het
stelselvanBussumzoualnaongeveerdrietot
vieruurweerleegzijnenzodoendezoude
aanwezigeberginginditstelselweerbeschikbaarzijnvooreennieuwebui.
HetstelselinhetbemalingsgebiedMinisterparkteNaardenbeschiktovereengoed
bereikbaregrotebergingvan19mm(waarvan
achtmmindeDWR-leiding),betrokkenop
eenafvoerend oppervlakvan39hectare.Een
deelvandezebergingisgevuldalsgevolgvan
detransportfunctie. Deledigingsrijd vanhet
stelselwasechtervelemalenlangerdandie
vanBussum.
Tijdenshevigeregenvalkonheczodoende
gebeurendathetwaterpeilinhetstelselvan
Naardennognauwelijks daalde,terwijl het
stelselvanBussumalvrijwelleegwas.HetvijzelgemaalvanBussumpomptehetwaterals
hetwareineenvolleemmerwaarnahetdirect
WerdgeloosdviadevieroverstorteninbemalingsgebiedMinisterpark,waarvandedichtstbijzijnde aandeVêstinggrachtligt.
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Aandeelemissievandebetrokkenpartijen.

Aandehandvandezeconclusiesisinhet
samenwerkingsverband vasrgestelddatde
benuttingvandeleidingopeenanderewijze
plaatsvindtalsdestijds isbepaald.Inzichtwas
nodigindeherkomstvanhetwater,ofmet
anderewoorden,welkepartijwasnuverantwoordelijkvoorwelkdeelvanhetoverstortwaterinhetbemalingsgebiedMinisterpark.Met
dezekenniskonden verantwoordelijkheden
perbelanghebbende wordenvastgesteldalsmedeeenfinanciële verdeelsleutelvoormaatregelen.
Vaststelling verantwoordelijkheden
AllereerstisdevullingindeDWR-leiding
alsgevolgvandeviergenoemdefuncties berekend.Opgrondhiervanwerdduidelijkwelk
aandeelelkebelanghebbendeheeft mdeberging.Ditgegevenspeeldeindeemissieberekeningeneenbelangrijke rolvoorherbepalen
vandeverantwoordelijkheden. Vastgesteldis

datdeleidingeentekorrheeft van875kubieke
metervoorbergingvandeoverstortbemaling
(tenopzichtevandeontwerpuitgangspunten).
Deherkomstvanhetoverstortwater inhet
gebiedMinisterpark isbepaaldaandehand
vanvieremissieberekeningenvanhetgehele
rioolstelselinNaardenenBussum.Indeeerste
drieberekeningenisdeDWR-leidingachtereenvolgensbelastdoordenormafvoer uit
NaardenenuitBussumendoordemaximale
afvoer(normafvoer énoverstorrbemaling).
Tenslotteismeteenvierdeberekeningde
emissieberekendvaneenstelselmeteenextra
bergingvan875kubiekemeterincombinatie
metbelastingvandeDWR-leidingdoorde
maximaleafvoer.Devergelijking vandeberekendeemissiesperscenarioisgemaaktvoorde
jaargemiddeldeoverstortingsvolumesvande
vieroverstorteninbemalingsgebiedMinisterpark.

Derioo[overstortaandeBussummervaartinBussumbijhevigeregen.

Opgrondvandezebevindingenwerd
geconcludeerddateenoverstortingopdeVestlri
ggrachtongeveerdrietotvieruurkonduren,
oftewelongeveernetzolangalshetvijzelgemaal
vanBussummetgrotecapaciteitpompt.Dit
betekentindepraktijkdatbijvoorbeeld inde>
maandjuni,naeenonweersbui,bewonersin
Naardenophunterrasaanhetwaternogurenlangvervuildwatertevoorschijnzagenkomen.
*nermeewasdeoorzaakvandewaargenomen
Problemenopgespoord.Debeidestelselsfunctioneerdennietalsééngeheelenwerdenook
m
etalszodanigbeoordeeld.
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TijdensdebelastingvandeDWR-leiding
metdenormafvoer vanNaardenof
Naarden/Bussumtezamen,iseenoverstortingsvolumeinMinisterparkberekendvancirca21.000kubiekemeterperjaar.Deoverstort
aandeVestinggrachtneemtcitca65procent
vanhettotalevolumevoorzijnrekeningende
overstortaandeKarnemelksloot,gelegenaan
hetuiteindevandeDWR-leiding,slechtsacht
procent.
WanneerdeDWR-leidingwordtbelast
metdemaximaleafvoer, wordthettotaleoverstortingsvolumeinMinisterparkcircaacht
maalzogroot!Hetaandeelvandevieroverstorten isdanvrijwelevengroot,terwijl inde
eersteopzetdeverwachtingwasdatdeoverstortaandeKarnemelksloot hetgrootsteaandeelzouhebbeninhettotalevolume.
Tenslottewotdtduidelijkdatextrabergingvan875kubiekemeterindeleidingde
emissieweliswaarreduceert,maarhet effect
vanhettijdelijke overschotaanwatervanuit
Bussumniet opheft.
Hetaandeelvandebelanghebbenden inde
emissievandeoverstorteninNaardenisals
volgtvastgesteld:
• Deemissievan21.000kubiekemeterper
jaaristotdeverantwoordelijkheid van
Naardengerekend;
• Deemissiealsgevolgvan875kubieke
metertekortaaninhoud indeDWR-leidingistotdeverantwoordelijkheid van
hethoogheemtaadschapAmstel,Gooien
Vechtgerekend;
• DetotaleemissieinMinisterpark tijdens
belastingmetdemaximaleafvoerisverminderdmetvoornoemdebeideemissies.
Dezeresterendeemissie(gearceerdin
afbeelding 2)istotde verantwoordelijkheidvanBussumgerekend.

Emissiebeperking
Ineenaansluitendestudiehebbendepartijengezochtnaaroplossingen. Richtlijnen
voorhethydraulischfunctioneren, debasisinspanningendenormafvoer gingenindeze
faseeenessentiëlerolspelen.
Deresultatenuitdeemissieberekeningen
overoverstortingsgegevensvoordeoverige
gebiedenvanNaardenenBussumwerdenverwerktineentotaaloverzicht.Ditleiddetoteen
gemeentebrede toetsingaanderichtlijnen,
zichuitstrekkendoverdetweegemeenten.
Belangrijkste maatregelenvooremissiebeperkingwerdengezochtinhetbeterinbalans
brengenvanbeidestelsels,randvoorzieningen
enpompsturing.Afkoppelen van afvoerend
oppervlakspeeldeopdatmomentnoggeen
rol.Destelselskondenonderanderebeterin
balanswordengebrachtalsdeaanwezigebergingindeDWR-leidingoptimaalzou kunnen
wordenbenut,bijvoorbeeld doormiddelvan
snellerevullingvanuitBussum.Vanwegehet
feitdatdebergingexcentrischisgelegenvoor
wateruitBussum,duutt vullingrelatieflang.
DitbetekentdatdeDWR-leidingnognieteens
volis,terwijl inBussumdehoofdoverstort al
beginttewerken.
Verderzijn mogelijkheden vooréénof
anderepompsturingvanhetwatervanuitBussumonderzochtbinnendemogelijkheden van
hetmodel.DeemissieinBussumzouhiermee
toenemen,dievanNaardenafnemen. Ermoest
eenevenwichtwordengezocht,omdatgrote
toenameinBussumnietwenselijk isgeziende
geringebeschikkingoveroppervlaktewater.
Viadehoofdoverstort komthetoverstortwater
terechtindeBussummervaart,zondergoede
doorspoelmogelijkheid. Bovendienzijngrote
peilstijgingen eneentoenamevanhetover-

DeriooloverstortaanieVestinggrachtinNaardenbijmooiweer.

stortwaterendegeloosdevrachten indeBussummervaartnietgewenst.
Opgrondvanveleoriënterendeberekeningeniseruiteindelijk voorgekozendestelsels
vanNaardenenBussumondervrijvervalaan
elkaartekoppelen,zonderdatNaardenswater
richtingBussumkanstromen.Ditbleek
mogelijkoptweelocatiesaanhetbeginvande
DWR-leiding.Destelselskomenhiermeebeter
inbalans.DebergingindeDWR-leidingblijkt
tijdens hevigeregenvalbeterbereikbaar,terwijlgeenwatermeernaarhetstelselvanNaardenwordtafgevoerd alsditalvolstaat.De
normafvoer vanBussumblijft onderalle
omstandighedengegarandeerddoorhetvijzelgemaal.
Voorverdereemissiereductiezijnvoorkeurslocatiesvoorhoofdoverstorten gekozen
opgrondvanwensentenaanzienvanoppervlaktewater.Achterdezeoverstottenzijn randvoorzieningenindevormvanbassinsgeadviseerd.Metdevoorgesteldemaatregelenkan
vrijwel wordenvoldaanaandebasisinspanningvoortweegemeenten tezamen.De
financiële consequentieswarenalinzichtelijk
volgensdeeerderovereengekomen afspraken
inhet projectteam.
AlsvervolgophetopgesteldemaatregelenrapportisdoorDWReenwaterkwaliteitsspoortoetsinguitgevoerd.Ookis afkoppelen
vanafvoerend oppervlakalsbelangrijk onder-j
werpinhetbeleidopgenomen.Daarvooris
doordebeidegemeentengekekennaar afkoppelmogelijkheden omdestelselstochtelaten
voldoenaandebasisinspanningenomgevoeligheidvoorwateroverlastopstraatteverminderen.VooralinBussumisinfiltratie van
regenwatereengoedekeuze.Ookdeaanzettot
concreterealisatievandebergbezinkbassinsis
doordegemeententerhandgenomen.Als
gevolgvandezeactiesontstonden weeraanvullende(on)mogelijkheden,berekeningenen

Conclusie
Hetsamenwerkingsverband gedurendede
eersteonderzoekendraagtertotophedenin
belangrijke matetoebijdatdebetrokkenpartijen opdehoogtezijn rnwordengesteldvan
voorrschrijdende inzichtenendatzijelkook
globaalinstaatzijndeessentievandeinformatietedoorgronden.Tevensbleekinditverbanddatmogelijkheden bestaanomdebasisinspanningenhetwaterkwaliteitsspoor breder
tetrekken.Hierdoorisookaleengoedeaanzet
richtingwaterplannen enhetverbrede
gemeentelijk rioleringsplanaanwezig.Naast
afvalwater hebbenimmersookoppervlaktewater,grondwaterenregenwatereenbelangrijkerolgespeeldindebesluitvorming f
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