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scheideneverbeteringsmaatregelen inderioleringwordenvoorgesteld.Inmiddelszijndeze
maatregeleninuitvoering.OokvondopTexel
eenaantalstedelijkeontwikkelingenplaats,
dieeffect hebbenophetfunctioneren vande
riolering.
De behoefte isdaaromontstaanom
inzichttehebbeninhethuidige functioneren
vanhetwatersysteemenheteffect vande
genomen maatregelen.Hiervoorwillende
gemeenteTexelenhet Hoogheemraadschap
HollandsNoorderkwartierechternietalleen
uitgaan vanmodelberekeningen,maarook
gebiedskennis benutten.
Inveelgemeentenwordtnamelijkvaak
alleenmetbehulpvanmodelanalysesbepaald
welkemaatregelenuitgevoerdgaanworden.
Eenmodel isechterslechtseenversimpeling
vandewerkelijkheid enonderhevigaanverscheideneaannamen.Hierdoorkunnen in
werkelijkheid andereknelpunten enproblemengesignaleerdwordendanalleenop grond
vanmodellenverwachtzouworden.

efficiënte aanpak
riooloverstortenovTexel
D O N BOOT, GEMEENTE TEXEL
WYBO NIJDAM, HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER
DANNERE BAKKER, NELEN & SCHUURMANS

DegemeenteTexelstree/tnaareen duurzaam en doelmatigriolcringsbeheer.Dat betekentonder
meerdatde lozingenuitriooloverstorten toteenmaatschappelijk aanvaardbaar niveauworden
teruggebracht.Uitgangspunthierbij isdat de maatregelendie inde rioleringgetroffenworden,
daadwerkelijk en zichtbaar bijdragen aanhetbeperkenvanderisico'svoordevolksgezondheid enhet
milieu.Zodragendemaatregelen tevensbijaaneenverbeterdewaterkwaliteit en ecologie,conform
dedoelstellingenvandeKaderrichtlijn Water.

Degehanteerde,aanpak.

Model
berekeningen

Hiervoor iseenuitgebreidmodelopgezetvan
hetwatersysteemenderiolering.Metde
modellenzijnderisico'sopwateroverlast
geschatenmaatregelendoorgerekendomde
risico'stoteenaanvaardbaar minimum te
beperken(zieafbeelding 1).Tevenszijnderisico'svoordewaterkwaliteitgeschatop basis
vandestofïènconcentraties(nutriëntenen
chloride)endewaterverdelingop heteiland1'.

Texelwilzichprofileren alsduurzaam
eiland.Eenintegralebenaderingvanwatersysteemenwaterketen-inrelatietotdeleefomgeving-ishiervooronontbeerlijk.Daarom
werkendegemeenteTexel,hetHoogheemraadschapHollandsNoorderkwartierende
provincieNoord-Holland sinds 1999 samen
aanderealisatievaneenduurzamewaterhuishoudingop Texel.Hiertoeis hetprojectenprogrammaMasterplanWatervoorTexelopgesteld.Inditplanismeteenuitgebreide
watersysteemanalysehet(gewenste) functionerenvanhetwatersysteem inbeeldgebracht.
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Linkseenvoorbeeldvan deanalysevandewaterkwantiteit (inundatie], rechtseenvoorbeeldvan deanalysevandewaterkwaliteit(herkomstwater).
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Tweeoverstortendiestankoverlastveroorzakenenwaarhetvuilindekantligt.Delinkeroverstortmondtuitopeenkopsloot,bijderechteroverstortiseendikkesublaagaanwezig.

Omdezevalkuilen teondervangen, heeft
degemeenteTexelenhet hoogheemraadschap
eendriestappenplandoorlopen.Allereerstis
hetuitgebreiderioleringsmodel geactualiseerd
enbepaaldwaarrheoretischeknelpuntenzich
voordoen.Vervolgensisdezetheoretische
inspanninggetoetstaandepraktijk.Uiteindelijkismetderesultaten hiervanhetmeest
optimalemaatregelenpakket opgesteld.
Modelanalyse
Indeeerstestapishetbestaanderioleringsmodeluitgebreidengeactualiseerd,
waarbijdestedelijkeontwikkelingen diezich
deafgelopenjarenhebbenvoorgedaaninhet
modelzijn opgenomen.Tevenszijndemaatregelengemodelleerddieinhetgemeentelijk
rioleringsplanzijn vastgelegd.Doorhetactualiserenvanhetmodelishet rioleringsstelsel
goedinbeeldgebrachtenisinzichtontstaan
indewerkingvanhetsysteeméninhet effect
vandemaatregelendieinhet rioleringsplan
zijn vastgelegd.
Deresultatenlatenziendatdemaatregelenhetoverstortvolumeende frequentie
behoorlijk doenafnemen.Tochblijktdatde
gemeenteTexelhiermeenognietvolledig
voldoetaandebasisinspanning.Uitgedruktin
eenvolumeaanvullendebergingkomtdeextra
benodigdeinspanningovereenmet125
kubiekemeter.OpbasisvandeeenheidsprijzenuitdeLeidraadRioleringishiervervolgens
eenprijskaartje aangehangen.Hiermeeishet
budgetvastgestelddatdegemeenteTexel
reserveertvoormaatregelen inderiolering.
Omdezemiddelenzoefficiënt endoelgericht
mogelijk intezetten,zijn meteenveldinven38 H 2 0 1 7-200«

tarisatiegegevensverzameldover mogelijke
praktijkknelpunten.
Ecologische beoordeling
Tijdensdeveldinventarisatiezijntwee
soortenanalysesuitgevoerd.Allereerstisde
knelpuntenanalyse uitgevoerd,waarmeesnel
eeneersteindicatiewordtverkregenvande
ernstvanheteffect vandeoverstortenophet
ontvangendewater.DezeanalyseisinhetverledendoordeWerkgroepRioleringWestNederlandontwikkeldenhoudtrekeningmet
hettypewatergang(breedte,diepteendoorstroming)endegroottevandevuilvracht.
Detweedeanalysedieisuitgevoerd,isde
STOWAdeeltoets 1 voorstadswateren.Deze
beoordeeltdewatergangenopbelevingswaarde,ecologievandeoeverenecologievan
hetwater.Hethoofdbestanddeel vandetoets
isdevegetatie.Daarnaastspelenookfactoren
alsgeur,helderheidvanhetwaterenhetvoorkomenvanzwerfvuil meetijdensdebeoordeling.Detoetsbeoordeeltdewatergangopecologischewaardeenishiermeeinlijnmetde
doelstellingenvandeKaderrichtlijn Water.
Develdinventarisatieheeftgeleidtot
opmerkelijke resultaten.Deoverstortdie
volgensdemodelberekeningendegrootste
vuilvrachtkent(enwaarbijvolgensdeberekeningendebergbezinkvoorzieningvan125
kubiekemeterhetbestegerealiseerdkan
worden),blijkt indepraktijkdeminsteoverlast
teveroorzaken.Ditkomtomdatdedoorstromingbijdezeoverstortrelatiefgrootis,waardoorhetvervuildewarernietophooptmaar
voldoendeververstwordt.Deeffecten opde
ecologischekwaliteitblijven hierdoorbeperkt.

Anderzijds zijn bijverschillendeandere
overstorten weldegelijk problemengesignaleerd,hoeweldemodelberekeningen slechts
eenkleinevuillast latenzien.Zoveroorzaakt
eenkleineoverstortdieuitmondtopeenkopslootstank-engeuroverlast(ziefoto).
Deuitgevoerdeveldinventarisatieis
daaromeenwaardevolleaanvullingopdeberekeningsresultaten vanhetgeactualiseerderioleringsmodel.Uithetmodelvolgt namelijk
datdeaanlegvanextrabergingbijdegrootste
ovetstortinDenBurgvoldoendeisomaande
basisinspanningtevoldoen.Dezemaatregel
heeft echteralleeninDenBurgeenpositieve
invloedophetoppervlaktewater,terwijl uitde
veldinventarisatieblijkt datopmeerdere
plaatsen maatregelengewenst zijn.
Definitief maatregelenpakket
Deresultatenvanhetgeactualiseerderioleringsmodelendeveldinventarisatie zijn
tijdenseenworkshopmetdemedewerkersvan
degemeenteenhethoogheemraadschap,die
gebiedskennishebben,besproken.Waareen
(mogelijk)knelpuntisgesignaleerd,isgeïnventariseerdofenwelkemaatregelengewenst
zijn.Tevenszijndekostenenbatenvande
maatregelen inbeeldgebracht.
Omdeemissienaarhet oppervlaktewater
teverminderenisbeslotenominelkgevalde
berekendebergingvan 125kubiekemeteraan
teleggen.Dezebergingwordtechternietgerealiseerdmeteenbergbezinkvoorziening, maar
gevondeninderioolleidingen,omdat tijdens
deverplaatsingvanhetrioolgemaal hiervoor
ruimteontstaat.
Daarnaastwordenaanvullendemaat-
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zinvolismodelberekeningen uittevoeren.
Methetmodelwordtinzichtverkregeninde
werkingvanhetsysteemenwelkemaatregelen
eventueelmogelijkzijn.Meteenkostenramingkandeinspanningdiedegemeente
onderneemtomderioleringteverbeteren,
relatiefeenvoudigeneenduidig uitgedrukt
worden.

DeoverstortmetdevootstevuilvrachtvanTexel.Deoverstortmondtuitopeengoeddoorstroomdewatergang,waardoor
deverstoringvandeecologischekwaliteitslechtsgering is.

regelenuitgevoerd,dieknelpunten vanuitde
praktijkaanpakken.Hetgaatomzowelbrongerichtemaatregelen,zoalsoverstorten
sluiten,alseffectgerichte maatregelen,zoals
hetplaatsenvaneenRWA-afvoernabijdeoverstortomdedoorstroming tevergroten.
Dezeextramaatregelen hebbeneenprioriteringgekregen.Maatregelendiegroteknelpuntenaanpakken maardietegenrelatieflage
kostenuitgevoerdkunnen worden,wordenals
eersteuitgevoerd.Tevensisvanelkemaatregel

aangegevenwiedemaatregelgaatuitvoerenen
wiegaatbetalen.
Opdezemanier is,doorhetslimcombinerenvanmaatregelen,eeneffectief maatregelenpakketopgesteld,waarmeedeemissie
vanuitderioleringbeperktwordtentevens
praktijk knelpunten aangepaktworden.Endat
bovendienbinnen hetgesteldebudget blijft.

Hetblijktechterookzeerbelangrijk tezijn
demodelresultaten tetoetsenaandepraktijk.
Ditleidttoteenander,genuanceerdereneffectievermaatregelenpakket, waarbijzoveel
mogelijk knelpunten vanuitdepraktijk
wordenaangepakt.Doordemaatregelente
prioritcrendoormiddelvaneen kostenbatenanalyse,komtdezeaanpakovereenmetde
doelstellingen vandeKaderrichtlijn Water,
waarbijgestuurd wordtop heteffect (realiseringvaneengoedeecologischetoestand)en
waarbij maattegelen tegen maatschappelijk
aanvaardbarekostenmoeten kunnen worden
uitgevoerd.V\
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Conclusie
Uitde uitgevoerdestudieblijktdathet

HetoverstortwaterbijOudeschild wordtvermengdmet hetejjluentvan deRWZI.Hierdoorwordthetvuilverdundenrelatie/snelafgevoerd.
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