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Samenvatting

0.1
Inleiding
De gemeenschappelijke regeling Blaricum, Eemnes en Laren (BEL Combinatie) heeft Grontmij
Nederland B.V. opdracht verleend voor het actualiseren van de basisrioleringsplannen (hierna
te noemen: BRP) voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.
Het doel van het opstellen van het BRP is meerledig:
1. Het geeft inzicht in het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel, bij hevige neerslag.
2. Het geeft inzicht in de emissie van het rioolstelsel op het oppervlaktewater.
Bij grote neerslaghoeveelheden zijn de bergende inhoud van de riolering en de afvoercapaciteit naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet toereikend en treedt overstorting van
rioolwater op. Hierbij vindt vuilemissie plaats op oppervlaktewater. Om de gewenste
waterkwaliteit te kunnen behalen is het wenselijk de vuilemissie terug te brengen op het
niveau van een theoretische referentiewaarde.
3. Het geeft inzicht in de te nemen maatregelen om het rioolstelsel te laten voldoen aan de
gestelde eisen voor het hydraulisch functioneren en de vuilemissie op oppervlaktewater.
4. Het dient als basis voor de verdere samenwerking met het hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht, het waterschap Vallei en Veluwe en de overige gemeenten binnen de BEL
Combinatie. Samen met genoemde partijen wordt een studie uitgevoerd naar de
1)
optimalisatie van de afvalwaterketen . Het doel van de studie is het creëren van een robuust
afvalwatersysteem op de lange termijn, passend binnen de afspraken van het
Bestuursakkoord Water, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige
voorzieningen.
Om inzicht in bovengenoemde aspecten te kunnen geven, is het rioolstelsel geschematiseerd in
de computer ingevoerd en doorgerekend met een rekenprogramma. De resultaten hiervan zijn
in de volgende paragrafen vastgelegd.

1) Met de afvalwaterketen wordt bedoeld het proces van de productie van afvalwater – het verzamelen en transporteren
van afvalwater – het zuiveren van afvalwater – en de lozing van gezuiverd afvalwater op oppervlaktewater.
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0.2
Het plangebied en toetsingskader
Het plangebied omvat het stelsel van vrijvervalriolen binnen de gemeente Laren. Dit stelsel is in
figuur 1 weergegeven.

Figuur 1 Overzicht vrijvervalstelsel Laren

In het gemeentelijk rioleringsplan van Laren (met planperiode 2012 t/m 2017) is aangegeven
aan welke maatstaven het rioolstelsel moet voldoen. De belangrijkste voor het BRP is dat ‘water
op straat’, als gevolg van de beperkte hydraulische capaciteit van het rioolstelsel, 1x per 2 jaar
mag vóórkomen. Wateroverlast moet zo veel mogelijk worden voorkómen.
0.3
Resultaten hydraulische berekeningen
Algemeen
Eén manier om het hydraulisch functioneren van een rioolstelsel te boordelen, is op basis van
de hoogste waterstand die optreedt ter plaatse van een inspectieput, tijdens hevige neerslag.
Het verschil tussen het niveau van de putdeksel en de hoogste waterstand gedurende een bui,
wordt waking genoemd. Waking is dus de afstand tussen de berekende, hoogste waterstand in
het rioolstelsel en de putdekselhoogte.
Het rioolstelsel functioneert hydraulisch goed als de maximale waterstand onder de putdeksel
blijft of gedurende korte tijd een aantal centimeters daar bovenuit stijgt.
Als het rioolstelsel tijdens hevige neerslag het aanbod van hemelwater niet kan verwerken, zal
er ‘water op straat’ optreden. Dit manifesteert zich door het ontstaan van plassen water op
straat. ‘Water op straat’ kan hinder veroorzaken (natte voeten bij het uit de auto stappen) of
overlast veroorzaken (wegen tijdelijk onbereikbaar of het hemelwater stroomt de huizen in).
De ernst en de omvang van de hinder of overlast, als gevolg van ‘water op straat’ wordt bepaald
door:
 de hoeveelheid water die niet in het riool kan stromen en op straat (openbare ruimte) wordt
geborgen;
 de duur van ‘water op straat’.
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In de presentatie van de rekenresultaten zijn beide aspecten weergegeven. De waking ter
plaatse van een inspectieput wordt weergegeven met kleuren: paarse, rode, blauwe bolletjes
duiden op ‘water op straat’. Voor de overige kleuren geldt dat er geen ‘water op straat’ optreedt
en de maximaal optredende waterstand onder het putdekselniveau blijft.
De duur van ‘water op straat’ wordt eveneens met kleuren weergegeven: roze, rood, oranje en
blauw (variërend van ½ tot 1 uur ‘water op straat’).
Voor de toetsing van de afvoercapaciteit van het rioolstelsel wordt gebruik gemaakt van een
‘standaardbui’, die in Nederland in het algemeen wordt gehanteerd bij de beoordeling van een
rioolstelsel. Deze wordt aangeduid als ‘bui 08’. De totale neerslaghoeveelheid van deze bui
bedraagt 19,8 mm. De duur van de bui is 1 uur. De frequentie van voorkomen van deze bui is
eenmaal per twee jaar.
De resultaten van de hydraulische berekeningen zijn in de figuren 2 en 3 weergegeven. In
figuur 2 is de waking weergegeven en in figuur 3 de duur van ‘water op straat’.

Figuur 2 Waking in vrijvervalstelsel Laren bij bui 08
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Figuur 3 Tijdsduur ’water op straat’ in vrijvervalstelsel bij bui 08

De ervaring leert dat het centrumgebied van Laren, tijdens hevige neerslag, gevoelig is voor
‘water op straat’. Dit wordt door de berekeningen bevestigd. Op 28 juli 2014 was er sprake van
wateroverlast, als gevolg van hevige neerslag (58 mm neerslag op één dag). Naar aanleiding
hiervan is de gemeente momenteel bezig met het opstellen van een plan voor het beperken van
wateroverlast bij hevige neerslag.
0.4
Milieutechnisch functioneren
Het milieutechnisch functioneren van het gemengd rioolstelsel is beoordeeld aan de hand van
een emissieberekening met de 10-jarige regenreeks van De Bilt, van 1955 tot en met 1964.
Uit de berekening blijkt dat huidige emissie vrijwel voldoet aan de hiervoor gestelde maatstaf.
Er zijn geen maatregelen nodig om de emissie verder te beperken.
0.5
Conclusies
Hydraulisch functioneren
De gehanteerde maatstaf voor het beoordelen van het hydraulisch functioneren is dat ‘water op
straat’, als gevolg van de beperkte hydraulische capaciteit van het rioolstelsel, 1x per 2 jaar
mag voorkomen.
Uit de theoretische berekeningen blijkt dat hier niet aan wordt voldaan. Op een aantal plaatsen
in het stelsel wordt ‘water op straat’ berekend. Uit de praktijk zijn waarnemingen bekend van
‘water op straat’, maar ook van wateroverlast.
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Om de gevoeligheid voor ‘water op straat’ te verminderen, is een aantal scenario’s
doorgerekend waarbij de afvoercapaciteit naar het bergingsriool, parallel aan de Gooyergracht,
is vergroot. Uit de berekeningen blijkt dat de gevoeligheid voor ‘water op straat’ daardoor
vermindert. Vergroting van de afvoercapaciteit vergen daarentegen grote financiële
inspanningen én het biedt geen garantie voor het voorkomen van wateroverlast.
De gemeente laat momenteel (peildatum: januari 2015) een plan opstellen ter beperking van
wateroverlast bij hevige neerslag. Hiervoor wordt, naast de afvoercapaciteit van de riolen, ook
rekening gehouden met stroming van water over de straat en het maaiveld.
Over het algemeen moet bij de maaiveldinrichting in de openbare ruimte rekening worden
gehouden met de mogelijkheid voor oppervlakkige afvoer van hemelwater over straat, naar
lager gelegen delen van het stedelijk gebied.
De gemeente is voornemens om, waar de gelegenheid zich voordoet, verhard oppervlak af te
koppelen van het gemengd stelsel. Ook dit draagt bij aan de vermindering van de gevoeligheid
voor ‘water op straat’.
Milieutechnisch functioneren
De emissie vanuit het gemengd stelsel op het oppervlaktewater, voldoet vrijwel aan de hiervoor
gestelde richtlijnen. Er zijn geen maatregelen nodig de emissie verder te beperken.
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1.1
Opdracht
De gemeenschappelijke regeling Blaricum, Eemnes en Laren (BEL Combinatie) heeft Grontmij
opdracht verleend voor het actualiseren van de basisrioleringsplannen (hierna te noemen: BRP)
van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.
Het BRP moet inzicht geven in:
 het hydraulisch functioneren van de gemengde en de (verbeterd) gescheiden stelsels;
 het milieutechnisch functioneren van de gemengde riolering;
 het maatregelpakket om het hydraulisch en milieutechnische functioneren te verbeteren.
1.2
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de relatie met andere plannen beschreven. Tevens komen het referentiekader
en de normen aan bod. In hoofdstuk 3 is de huidige rioleringssituatie beschreven en de te
nemen maatregelen. In het laatste hoofdstuk zijn de conclusies gepresenteerd.
1.3
Het plangebied
Het plangebied omvat de rioleringsstelsels binnen de gemeente Laren. Het plangebied is in
figuur 1.1 weergegeven.

Figuur 1.1

Rioleringssysteem Laren
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2.1
Relaties met andere plannen
In relatie tot de beschouwde riolering in Laren zijn in het verleden meerdere plannen/notities
opgesteld. De meest relevante plannen zijn hieronder benoemd:
 Waterkwaliteitstoets Laren (Arcadis, november 2004);
 Basisrioleringsplan 2005 (DHV, december 2005);
 RWZI Blaricum, voorbereiding optimalisatiestudie (Waternet, maart 2012);
 Gemeentelijk rioleringsplan Laren 2012-2017 (Tauw, december 2012).
Relevante informatie uit deze plannen is in deze planvorming meegenomen.
2.2
Referentiekader hydraulisch functioneren
In het GRP zijn de doelen ten aanzien van de riolering nader beschreven en uitgewerkt.
Hiermee wordt een toetsingsmechanisme gegeven waarmee ondermeer de gevolgen voor de
leefomgeving kunnen worden aangegeven.
Eén van de doelen is het beperken van wateroverlast. Dit doel is nader uitgewerkt in tabel A
(bron: GRP 2012-2017). De veiligheid tegen wateroverlast dient gecontroleerd te worden en zo
nodig verbeterd. Het rioolstelsel dient een maatgevende neerslagbelasting te kunnen verwerken
zonder dat overbelasting van het stelsel optreedt in de vorm van onacceptabele ‘water op
straat’-situaties.
Tabel A Doelen, functionele eisen en maatstaven
Doelen

1.
2.

Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater.
Zorgen voor inzameling, transport en verwerking van hemelwater.

Functionele eisen

1.

A. De afvoercapaciteit moet toereikend zijn om het aanbod van afvalwater tijdens
droogweer te kunnen verwerken.
B. Het afvalwater moet zonder aanrotting de RWZI bereiken.
De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om het aanbod van hemelwater bij hevige
neerslag te verwerken.

2.
Maatstaven

1.
2.
3.

A. De vulling bij de droogweerafvoer mag niet groter zijn dan 30%.
B. De theoretische ledigingstijd is maximaal 15 uur.
Theoretisch geen ‘water op straat’ bij een bui van 1x per 2 jaar (bui 07 of 08 uit
Leidraad Riolering).

In dit BRP zijn de maatstaven gecontroleerd. Als meetmethode is in het GRP opgenomen dat
het hydraulisch functioneren wordt getoetst aan de hand van berekeningen op basis van de
Leidraad Riolering module C2100, bij een gebeurtenis met een herhalingstijd van 2 jaar (T=2,
bui 08).
De kenmerken van het inloophydrogram van bui 08, zijn:
 een theoretische herhalingstijd van 2 jaar;
 een piekintensiteit van 110 l/(s*ha), gedurende tien minuten;
 een totale neerslaghoeveelheid van 19,8 mm;
 een totale inloopduur van 60 minuten.
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Naast de toetsing op basis van bui 08, is het stelsel tevens doorgerekend met een extremere
bui om de gevoeligheden en kritische locaties voor ‘water op straat’ vast te leggen. Er is
gekozen voor bui 09 volgens de Leidraad Riolering, met de volgende kenmerken:
 een theoretische herhalingstijd van 5 jaar;
 een piekintensiteit van 160 l/(s*ha), gedurende tien minuten;
 een totale neerslaghoeveelheid van 29,4 mm;
 een totale inloopduur van 60 minuten.
2.3
Afnameverplichting
In de bijlage van het ‘Handboek Stedelijk Afvalwater’ (Waternet, 2013) zijn de normen weergegeven voor de bepaling van de afvalwaterproductie tijdens droogweer en de pompovercapaciteit tijdens neerslag. Daarbij is aangegeven dat op grond van een optimalisatiestudie van
de aangegeven normen kan worden afgeweken.
Voor dit BRP zijn de volgende grondslagen gehanteerd:
 DWA-productie:
o voor gemengde en verbeterd gescheiden stelsels 12 l/h per inwoner;
o voor drukriolering en gescheiden stelsels 15 l/h per inwoner (in afwijking van het
‘Handboek Stedelijk Afvalwater’, waar 12 l/h per inwoner wordt aangehouden);
o bedrijfsafvalwater volgens het BRP 2005.
 Afvoer hemelwater:
o voor gemengde stelsels: 0,7 mm/h over het verhard oppervlak (zowel aangesloten als
afgekoppeld);
o voor verbeterd gescheiden stelsels: 0,3 mm/h over het aangesloten verhard oppervlak;
o bij andere stelsels wordt geen hemelwater verpompt.
Ter controle zijn de hierboven genoemde uitgangspunten voor de berekening van de droogweerafvoer getoetst aan het drinkwaterverbruik van de BEL-gemeenten. Uit de vergelijking blijkt
dat het totale verschil minder dan 20% bedraagt (zie tabel bijlage 4). In alle gevallen is het
drinkwaterverbruik groter dan de berekende droogweerafvoer.

vergelijking DWA uit BRP 2014 en
drinkwaterverbruik 2012
6.000
5.000
DWA (m3/dag)-volgens
BRP 2014

4.000
3.000

drinkwaterverbruik
(m3/dag)-volgens
Waternet

2.000
1.000

0
Blaricum

Figuur 2.1

Eemnes

Laren

totaal

Vergelijking droogweerafvoer BRP 2014 met drinkwaterverbruik 2012

Er is geen inzicht in het influentdebiet van de RWZI Blaricum, tijdens droge perioden.
De afwijking tussen de theoretische gegevens en de meetwaarden lijkt op het eerste gezicht
acceptabel. Op basis van één meetjaar kunnen echter nog geen conclusies aan de vergelijking
worden verbonden. De oorzaak van de afwijking is niet onderzocht.
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Vuiluitworp
Ten aanzien van de vuiluitworp zijn de navolgende alinea’s in het handboek opgenomen.
Om te toetsen of het rioolstelsel de maximale vuilemissie niet overschrijdt, voert de gemeente
een modelberekening uit van de jaargemiddelde vuilemissie en toetst hierbij zelf aan de uitgangspunten. De gemeente voert deze berekening en toetsing uit met een hydraulische
berekening op knoop-strengniveau conform de Leidraad Riolering (Module C2100).
De berekening maakt doorgaans onderdeel uit van het BRP.
De maatstaf is een maximale emissie van 50 kg CZV per hectare per jaar en wordt gemeentebreed getotaliseerd over alle gemengde stelsels. Deze maatstaf wordt toegepast op het aangesloten verhard oppervlak van het bemalingsgebied, plus het in de afgelopen jaren
afgekoppeld verhard oppervlak.
2.4
De gehanteerde rioleringsgegevens
Voor de beschrijving van het huidige systeem is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
 Gegevens van strengen en putten
De rioleringsgegevens van de gemeente Laren zijn afkomstig uit het beheerpakket dg Dialog
Riolering. Hierin zijn de gegevens van de riolen, putten, gemalen, overstorten en andere
hydraulische constructies opgenomen. De vlakkenkaart waarvan het afvoerend oppervlak is
bepaald, is aangeleverd door Tauw.
De gegevens van de hydraulische constructies zijn weergegeven in bijlage 3.
 Pompcapaciteiten rioolgemalen
De pompcapaciteiten zijn bepaald volgens de normen van Waternet.
2.5
Afbakening door te rekenen stelsels
Zowel de gemengde stelsels als de hemelwaterafvoerstelsels (hierna te noemen: HWA-stelsel)
zijn hydraulisch doorgerekend. Emissieberekeningen zijn uitgevoerd voor de gemengde
stelsels.
Het droogweerafvoerstelsel van de (verbeterd) gescheiden stelsels (hierna te noemen:
DWA-stelsel), infiltratiesystemen en drukrioleringssystemen zijn niet hydraulisch doorgerekend.
2.6
Oppervlaktewater
Het overstortingswater van het gemengd stelsel van Laren wordt geloosd op de Gooyergracht.
Deze vormt de oostelijke grens tussen de gemeente Blaricum en Eemnes en heeft primair als
functie: het afvoeren van effluent van de RWZI’s Hilversum en Blaricum.
De watergang loopt langs de kernen Laren en Blaricum en mondt, middels een gemaal, uit in
het Eemmeer. Bij hevige neerslag wordt ook het overstortingswater van de rioolstelsels van
Laren en Blaricum via de Gooyergracht afgevoerd. De Gooyergracht is een gestuwde watergang en bestaat uit de volgende panden:
 bergingsvijver Laren;
 traject Laren – Huizen (beekgedeelte);
 traject Huizen – Eemmeer (poldergedeelte).
Bergingsvijver Laren
Het effluent van de RWZI Hilversum (ingebruikname nieuwe installatie in 2014) wordt middels
een overkluisde effluentleiding geloosd op de bergingsvijver. Vóór 2012 storten twee van de
drie overstorten van het gemengd stelsel van Laren eveneens over op de effluentleiding.
In 2012 is een verzamelleiding (Ø1.500 mm) aangelegd waarop de drie overstorten lozen.
Het afvalwater in de verzamelleiding wordt onder vrijverval afgevoerd naar de RWZI Blaricum of
geloosd op de Gooyergracht, via de aangelegde bergbezinkvoorziening, aan de benedenstroomse zijde van de vijver. Het lozingspunt van de bergbezinkvoorziening ligt benedenstrooms van de stuw van de vijver.
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Figuur 2.2

Situatie vijver Laren

Traject Laren – Huizen
De Gooyergracht tussen Laren en Huizen bestaat uit vijf stuwpanden. In dit deel vindt afvoer
plaats vanuit de bergingsvijver te Laren (tijdens neerslag), het effluent van de RWZI Hilversum
en de RWZI Blaricum en het overstortingswater van de rioolstelsels van Laren en Blaricum.
Traject Huizen – Eemmeer
Het gedeelte tussen Huizen en de monding op het Eemmeer heeft een bergings- en transportfunctie. De watergang maakt door het hogere waterpeil geen deel uit van de polder. Ter plaatse
van de uitmonding op het Eemmeer wordt de Gooyergracht bemalen.

Pagina 13 van 43

3

Toetsing huidige situatie

3.1
Nadere beschrijving van het plangebied
De riolering van Laren bestaat uit vier bemalingsgebieden:
 Laren hoofdbemaling (gemengd stelsel);
 Stad en Lande (gescheiden stelsel);
 Natuurgebied (gescheiden stelsel);
 De Kuil (gescheiden stelsel).
Rondom de kern Laren liggen verschillende kleine drukrioleringssystemen die inprikken op het
hoofdbemalingsgebied. Het ziekenhuis Tergooi wordt daarbij specifiek in de kenmerkenbladen
benoemd. Vanuit de gemeente Blaricum wordt eveneens afvalwater aangevoerd. Dit betreft de
wijk Crailo en een aantal woningen in de omgeving Waterschapslaan en Eemnesserweg.
De vier bemalingsgebieden zijn weergegeven in figuur 3.1.

Figuur 3.1

Bemalingsgebieden Laren

Het hoofbemalingsgebied voert onder vrijverval af naar de RWZI Blaricum, alwaar een vijzelgemaal het afvalwater oppompt.
Het DWA-stelsel van Stad en Lande is onder vrijverval aangesloten op het hoofdbemalingsgebied. Het HWA-stelsel loost rechtstreeks op de Gooyergracht.
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Het DWA-stelsel van Natuurgebied wordt bemalen door twee rioolgemalen die inprikken op het
gemengde stelsel. Dit geldt ook voor het rioolgemaal van het DWA-stelsel van De Kuil.
Het hemelwater van zowel Natuurgebied als De Kuil wordt geïnfiltreerd. Bij Natuurgebied
gebeurt dit middels Infiltratie-Transportriolen (IT-riolen). Bij De Kuil wordt het hemelwater op één
locatie verzameld en geïnfiltreerd (plantsoen aan de Breeweg).
Op een aantal locaties is voor de Infiltratie-Transportriolen een overloopconstructie op het
gemengde rioolstelsel toegepast.
Aangezien de berekeningen zich vooral concentreren op het hoofdbemalingsgebied, zijn
daarvan in figuur 3.2 en figuur 3.3, de diameteropbouw en de locaties van de hydraulische
constructies weergegeven.

Figuur 3.2

Diameteropbouw hoofdbemaling Laren
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Figuur 3.3

Hydraulische constructies hoofdbemaling Laren

Een tekening met de kenmerken van de hydraulische constructies is opgenomen in bijlage 3.
De stuwput zoals deze in de figuur is opgenomen, betreft een speciale constructie. Het betreft
hier een doorlaat met schuif die wordt bediend met behulp van een vlotter. De schuif wordt bij
het bereiken van een bepaalde waterstand in het rioolstelsel opgetrokken waardoor er een
grotere doorlaatopening ontstaat en daardoor meer debiet kan afvoeren. Onder DWAomstandigheden heeft de doorlaat een diameter van 200 mm. Bij een opgetrokken schuif
bedraagt de diameter 400 mm.
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Het maaiveldverloop is inzichtelijk gemaakt in figuur 3.4. Daaruit valt op te maken dat er een
duidelijk verloop is van west naar oost, waarbij het westelijk deel op een niveau ligt van
maximaal NAP +26,50 m. Het oostelijk deel, waar zich tevens de lozingspunten bevinden, ligt
op een niveau van maximaal NAP +2,30 m.

Figuur 3.4

Maaiveldverloop in Laren

3.2
Afvoerend oppervlak
Het verhard oppervlak is weergegeven in bijlage 2. In de kenmerkenbladen (bijlage 1) is per
bemalingsgebied aangegeven hoeveel verhard oppervlak is aangesloten, dan wel afgekoppeld.
Voor het gemengde stelsel is een globale vergelijking gemaakt met de vorige BRP. In 2005
bedroeg het aangesloten oppervlak 90,1 ha. Momenteel bedraagt dit 80,7 ha aangesloten
oppervlak en 5,3 ha afgekoppeld oppervlak. Opgemerkt wordt dat rieten daken hierbij voor 25%
zijn meegerekend als afvoerend oppervlak. Voor de vergelijking met 2005 moet daarbij dus nog
75% worden opgeteld (75% van 8,2 ha = 6,1 ha).
Het totale oppervlak komt daarmee op (80,7 + 5,3 + 6,1 =) 92,1 ha.
Het verschil ten opzichte van het jaar 2005 bedraagt 2,0 ha. Dit komt waarschijnlijk door de
toename van extra verharding bij inbreidingslocaties.
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3.3
Afstroming en berging
Voor de riolering in de huidige situatie is een afstromingsberekening gemaakt. De resultaten zijn
opgenomen in figuur 3.5.
Uit de berekening blijkt dat er op een beperkt aantal locaties, verspreid over het gebied, minder
goede afstromingssituaties optreden. Er blijft op die plaatsen een geringe hoeveelheid rioolwater staan als gevolg van een tegengesteld bodemverhang. Het totale bergingsverlies
bedraagt circa 1%.

Figuur 3.5

Resultaten afstromingsberekening

Voor een overzicht van de berging per bemalingsgebied wordt verwezen naar de kenmerkenbladen in bijlage 1. In het gemengd gerioleerde gebied bedraagt de totale berging 5,7 mm,
3
waarvan 0,8 mm in de bergbezinkvoorziening (inhoud 655 m ).
Opgemerkt wordt dat de berging is berekend ten opzichte van het niveau van de overstortdrempel (NAP +1,85 m). Er bevindt zich echter tevens een aanzienlijk deel bovendrempelberging in het stelsel. Dit komt deels door de natuurlijke hoogteverschillen in het terrein, maar
ook het feit dat er enkele stuwconstructies in het stelsel zijn aangebracht (zie ook figuur 3.3).
De werkelijk te benutten berging is in feite ruim hoger dan berekend. In de hydraulische
berekeningen is hiermee rekening gehouden.
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3.4
Hydraulische controleberekening
3.4.1
Gemengd rioolstelsel
Op basis van de buien 08 en 09 is het hydraulisch functioneren beschouwd. De resultaten
daarvan zijn inzichtelijk gemaakt in de volgende figuren.

Figuur 3.6

Waking bij bui 08
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Figuur 3.7

Tijdsduur ’water op straat’ bij bui 08

In figuur 3.6 en figuur 3.7 is te zien dat in het centrumgebied langdurig ‘water op straat’ wordt
berekend.
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Voor de centrumlocaties waar ‘water op straat’ wordt berekend, is een langsdoorsnede gemaakt
met de maximale waterstanden en het verloop van het hydraulisch verhang.

Figuur 3.8

Langsdoorsnede Zijtak - Jordaan - Eemnesserweg

Figuur 3.9

Langsdoorsnede Sint Janstraat - Eemnesserweg
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Figuur 3.10

Langsdoorsnede Kerklaan - Eemnesserweg

Uit de drie langsdoorsneden blijkt dat vooral de afvoercapaciteit van de riolering de oorzaak is
van de berekende ‘water op straat’. Op de locaties waar ook in de praktijk overlast kan
ontstaan, is er tevens een relatie met de plaatselijke (lagere) maaiveldhoogten. Dit betekent dat,
wanneer maatregelen noodzakelijk zijn om de plaatselijke problemen te verhelpen, oplossingen
vooral moeten worden gezocht in het aanpassen van de bovengrondse infrastructuur.
In hoofdstuk 4 van dit BRP is ingegaan op de mogelijke verbeteringsmaatregelen ter
verbetering van de hydraulische capaciteit.
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Figuur 3.11

Waking bij bui 09

De bovenstaande figuur geeft een overzicht van de hydraulische situatie bij bui 09. Het beeld is
vergelijkbaar met bui 08 ten aanzien van de locaties waar ‘water op straat’ wordt berekend, zij
het dat de mate van ‘water op straat’ groter is.
Opgemerkt wordt dat het rekenmodel enkele beperkingen kent:
 Stroming van hemelwater over straat
De hydraulische berekeningen zijn geldig tot het moment dat het rekenmodel ‘water op
straat’ berekent. In de praktijk zal het hemelwater dat niet via het rioolstelsel kan worden
afgevoerd, over straat naar lager gelegen locaties afstromen. De resultaten van het rekenmodel zijn minder nauwkeurig als er ‘water op straat’ wordt berekend. Voor een goede
analyse van de ‘water op straat’-problematiek moet ook de bovengrond en de maaiveldinrichting nader worden bekeken.
 Toetsing model op basis meetresultaten
Het rekenmodel is niet geijkt op basis van meetgegevens van het rioolstelsels. Het hydraulisch functioneren van het stelsel is echter wel beoordeeld aan de hand van praktijkwaarnemingen (waar is ‘water op straat’ waargenomen?).
Omdat het rekenmodel niet is gekalibreerd op basis van meetresultaten is de voorspellende
waarde van het rekenmodel, bij het doorrekenen van verbeteringsmaatregelen, beperkt.
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3.4.2
Hemelwaterstelsels
Het hydraulisch functioneren van de HWA-stelsels is eveneens getoetst aan de hand van de
buien 08 en 09 uit de Leidraad Riolering. De resultaten daarvan zijn grafisch weergegeven in de
figuren 3.12 en 3.13.
Het blijkt dat de afvoercapaciteit van de stelsels voldoende is om zowel bui 08 bij bui 09 zonder
noemenswaardige problemen te verwerken.

Figuur 3.12

Waking HWA-stelsels bij bui 08
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Figuur 3.13

Waking HWA-stelsels bij bui 09

3.5
Conclusies hydraulisch functioneren stelsels
Uit de voorgaande paragrafen zijn de volgende conclusies getrokken:
 Het gemengd stelsel voldoet niet aan de norm voor het hydraulisch functioneren. Bij bui 08
wordt ‘water op straat’ berekend. In de praktijk is eveneens ‘water op straat’ waargenomen.
Op diverse locaties treedt, bij hevige neerslag, wateroverlast op.
 De HWA-stelsels voldoen wel aan de norm voor het hydraulisch functioneren.
Voor het hydraulisch functioneren van het gemengd stelsel van Laren zijn in dit BRP mogelijke
verbetermaatregelen uitgewerkt om de gevoeligheid voor ‘water op straat’ te verminderen. Dit is
toegelicht in hoofdstuk 4.
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3.6
Milieutechnisch functioneren
Het milieutechnisch functioneren van het gemengd rioolstelsel is beoordeeld aan de hand van
een emissieberekening met de 10-jarige regenreeks van De Bilt, van 1955 tot en met 1964. Als
richtlijn voor de berekening van de gemiddelde, jaarlijkse emissie wordt de volgende rekenregel
gehanteerd: (aangesloten + afgekoppeld oppervlak) * 50 kg CZV/ha.
Voor Laren komt dit neer op (80,7 ha + 5,3 ha) x 50 kg CZV/ha = 4.300 kg CZV.
Er is hierbij gerekend met de werkelijk geïnstalleerde pompcapaciteit van het vijzelgemaal.
Het bezinkingsrendement (betrokken op het uit de randvoorziening stromende watervolume)
van de bergbezinkvoorziening is op 45% gesteld.
De berekende emissie van het gemengd stelsel, in de huidige situatie, is weergegeven in
tabel B.
Tabel B Emissie Laren, huidige situatie
overstort
gemiddeld, jaarlijkse
overstortingsfrequentie
(1 / jaar)
Gooyergracht (LA 11571)
toelaatbare emissie
volgens richtlijn

6,9

gemiddelde, jaarlijks
overstortingsvolume
(m³ / jaar)

emissie
(kg CZV / jaar)

32.462

4.463
4.300

De resultaten van emissieberekening geven aan dat er jaarlijks 163 kg CZV (= 4%) méér
overstort dan volgens de richtlijn is toegestaan.
Opgemerkt wordt dat tijdens neerslag in het bergingsriool (Ø1.500 mm), parallel aan de
Gooyergracht, bezinking van slib plaatsvindt. Hiermee is in de berekeningen geen rekening
gehouden. De verwachting is dat de emissie op het oppervlaktewater minder zal zijn dan
berekend.
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Verbeteringsmaatregelen hydraulisch
functioneren

4.1
Inleiding
In hoofdstuk 3 is aangetoond dat het gemengd stelsel van Laren gevoelig is voor ‘water op
straat’. Om dit te verminderen, is een aantal scenario’s doorgerekend, waarbij de afvoercapaciteit naar het bergingsriool, parallel aan de Gooyergracht, is vergroot. In dit hoofdstuk zijn
de doorgerekende scenario’s weergegeven en zijn de resultaten van de berekeningen
besproken.
4.2
Mogelijke maatregelscenario’s
In totaal zijn vijf scenario’s doorgerekend op basis van de toetsbui 08, deze zijn weergegeven in
figuur 4.1.

Figuur 4.1

Doorgerekende scenario’s

Korte toelichting bij de scenario’s:
 Scenario 1: diametervergroting Kerklaan, 530 m Ø 1.000 mm;
 Scenario 2: diametervergroting Brink, 200 m Ø 1.250 mm;
 Scenario 3: diametervergroting Jordaan en deel Melkweg, 520 m Ø 1.000 mm;
 Scenario 4: diametervergroting Ambachtstraat, Jordaan en deel Melkweg, 940 m Ø 800 mm;
 Scenario 5: combinatie van scenario’s 1 en 4.
De resultaten van de hydraulische berekeningen zijn weergegeven in figuur 4.2 tot en met
figuur 4.9.
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Figuur 4.2

Waking bij maatregelscenario 1, bui 8

Figuur 4.3

Lengteprofiel vanaf Kerklaan tot de BBV (scenario 1)
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Uit de resultaten van scenario 1 blijkt dat de waterstanden ter plaatse van de overlastlocaties 1
(Kerklaan) en 2 (Torenlaan / Krommepad) afnemen ten opzichte van de huidige situatie.
De maximale waking neemt met circa 20 cm af.
Aan de hand van scenario 2 is onderzocht of het tevens mogelijk is de ‘water op straat’-situaties
bij deze locaties te verminderen door de riolen in de Brink te vergroten. De resultaten daarvan
zijn weergegeven in de onderstaande figuur. Het blijkt echter dat dit scenario te weinig resultaat
oplevert.

Figuur 4.4

Waking bij maatregelscenario 2, bui 8

Bij de uitwerking van scenario 3 is onderzocht of de ‘water op straat’-situatie bij overlastlocatie 3
(Sint Janstraat / Boekweitskorrel) verbeterd kan worden. In eerste instantie is daartoe over een
beperkt deel van de Jordaan en de Melkweg de diameter te vergroten. De resultaten daarvan
zijn weergegeven in figuur 4.5 en figuur 4.6.
Uit de resultaten blijkt het niet voldoende effect oplevert door de riolen in een beperkt deel van
de Jordaan te vergroten. Dit is tevens duidelijk te zien in het lengteprofiel van figuur 4.6 .
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Figuur 4.5

Waking bij maatregelscenario 3, bui 8

Figuur 4.6

Lengteprofiel vanaf Ambachtstraat, via Jordaan tot de BBV (scenario 3)

Naar aanleiding van de resultaten van het vorige scenario, is het gehele riooltraject van de
Ambachtstraat, Jordaan en een deel van de Melkweg vergroot naar een diameter 800 mm.
De resultaten zijn opgenomen in figuur 4.7 en figuur 4.8.
Uit de resultaten blijkt dat de waking in de omgeving van overlastlocatie 3 in dit geval afneemt
met circa 10 à 20 cm.
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Figuur 4.7

Waking bij maatregelscenario 4, bui 8

Figuur 4.8

Lengteprofiel vanaf Ambachtstraat, via Jordaan tot de BBV (scenario 4)

In het laatste scenario is een combinatie gemaakt van de scenario’s 1 en 4. Daarbij zijn dus
zowel de riolen in de Kerklaan als die in de Ambachtstraat, Jordaan en deel van de Melkweg
vergroot. De resultaten zijn weergegeven in figuur 4.9.
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Figuur 4.9

Waking bij maatregelscenario 5, bui 8

Uit de resultaten van het gecombineerde scenario, blijkt dat de hydraulische situatie ten
opzichte van de huidige situatie beduidend verbetert. (De resultaten van de huidige situatie zijn
hieronder nog een keer weergegeven.)

Figuur 4.10

Waking in de huidige situatie, bui 8
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4.3
Conclusies
Uit de berekeningen blijkt dat dit de gevoeligheid voor ‘water op straat’ vermindert door
diametervergrotingen toe te passen in de Kerklaan, Ambachtstraat, Jordaan en een deel van de
Melkweg. Vergroting van de afvoercapaciteit vergt grote financiële inspanningen én het biedt
geen garantie voor het voorkómen van wateroverlast. Er kunnen altijd extreme neerslagsituaties
vóórkomen die tot wateroverlast leiden. De praktische haalbaarheid en doelmatigheid van de
voorgestelde maatregelen is niet onderzocht.

De gemeente stelt momenteel
een plan op voor het beperken
van wateroverlast bij hevige
neerslag. Een analyse van de
oppervlakkige afstroming bij
extreme neerslagsituaties,
maakt hier deel van uit.
Directe aanleiding voor het
opstellen van het plan is de
wateroverlast die is ontstaan op
28 juli 2014. Op deze dag viel
58 mm neerslag in Laren. Als
gevolg van deze hoeveelheid
neerslag is op een aantal
locaties schade ontstaan.

In het algemeen moet bij de maaiveldinrichting in de openbare ruimte rekening worden
gehouden met de mogelijkheid voor oppervlakkige afvoer van hemelwater over straat, naar
lager gelegen delen van het stedelijk gebied, waar dit geborgen kan worden.
De gemeente is voornemens om, waar de gelegenheid zich voordoet, verhard oppervlak af te
koppelen van het gemengd stelsel. Ook dit draagt bij aan de vermindering van de gevoeligheid
voor ‘water op straat’. Waar mogelijk wordt een IT-riool aangelegd.
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Uit de resultaten van de hydraulische en de milieutechnische berekeningen zijn de volgende
conclusies getrokken.
Hydraulisch functioneren
De gehanteerde maatstaf voor het beoordelen van het hydraulisch functioneren is dat ‘water op
straat’, als gevolg van de beperkte hydraulische capaciteit van het rioolstelsel, 1x per 2 jaar
mag voorkomen. Uit de theoretische berekeningen blijkt dat hier niet aan wordt voldaan. Op een
aantal plaatsen in het stelsel wordt ‘water op straat’ berekend. Uit de praktijk zijn waarnemingen
bekend van ‘water op straat’, maar ook van wateroverlast.
Om de gevoeligheid voor ‘water op straat’ te verminderen, is een aantal scenario’s doorgerekend waarbij de afvoercapaciteit naar het bergingsriool parallel aan de Gooyergracht is
vergroot. Uit de berekeningen blijkt dat dit de gevoeligheid voor ‘water op straat’ daardoor
vermindert. Vergroting van de afvoercapaciteit vergt echter grote financiële inspanningen en het
biedt geen garantie voor het voorkómen van wateroverlast.
Voor het opheffen of voorkomen van wateroverlast is het vergroten van de diameters van de
rioolstrengen niet doelmatig. Andere, aanvullende maatregelen zijn vereist. Bij de maaiveldinrichting in de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid voor
oppervlakkige afvoer van hemelwater over straat, naar lager gelegen delen van het stedelijk
gebied, of tijdelijke berging van hemelwater.
Naar aanleiding van de wateroverlast van 28 juli 2014, stelt de gemeente momenteel (januari
2015) een plan op voor het beperken van wateroverlast bij hevige neerslag. Een analyse van de
oppervlakkige afstroming (over straat en over het maaiveld) bij extreme neerslagsituaties,
maakt hier deel van uit.
De gemeente is voornemens om, waar de gelegenheid zich voordoet, verhard oppervlak af te
koppelen van het gemengd stelsel. Ook dit draagt bij aan de vermindering van de gevoeligheid
voor ‘water op straat’.
Milieutechnisch functioneren
De emissie vanuit het gemengd stelsel op het oppervlaktewater, voldoet vrijwel aan de hiervoor
gestelde richtlijnen. Er zijn geen maatregelen nodig de emissie verder te beperken.
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Stad en Lande

Natuurgebied

De Kuil

Ziekenhuis Tergooi

De wijk Crailo
(Blaricum)

Overige
drukriolering

Waterschapslaan
en Eemnesserweg
(Blaricum)

Heidelaan (Eemnes)

HB
1

OG
2

OG
3

OG
4

OG
5

OG
6

OG
7

OG
8

9

[-]
[-]

Gemengd
RWZI

GS
1

GS
1

GS
1

Drk
1

Drk
1

Drk
1

Gemengd
1

Drk
1

st
st
m2
[inw/won]

5195

200

60

40

52

58

37

40

155
2,05

0
2,05

0
2,05

0
2,05

0
2,05

0
2,05

38
2,05

0
2,14

Droogweerafvoer (DWA)
Inwoners (12 à 15 l/h per i.e. over 10 uur)
Bedrijven
Recreatie (5 l/h per i.e. over 10 uur)
Totaal

ie
ie
ie
ie

10650

410
0

123
0

82
0

0

107
0

119
0

76
0

86
0

10650

410

123

82

0

107

119

76

86

DWA Hydraulisch
Inwoners
Bedrijven (bron: basisrioleringsplan 2005)
Recreatie
Totaal

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

127,8
50,0
0,0
177,8

4,9

1,5

1,0

1,6

1,8

0,9

1,3

0,0
4,9

0,0
1,48

0,0
1,0

0,0
13,0
0,0
13,0

0,0
1,6

0,0
1,8

0,0
0,9

0,0
1,3

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

80,69
3,61
27,85
39,36
9,87
5,27
5,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

m +NAP
m3
m3
%
m3
mm
m3
mm
m3
mm

1,85
4090
31
1%
4059
5,0
655
0,8
4714
5,8

Benodigde capaciteit eigen gebied
Overige invoeren (DWA en/of p.o.c.)
Totale capaciteit (norm)
Voert af naar

m3/h
mm/h
m3/h
m3/h
m3/h
geb.nr

Gemaalnummer
Geïnstalleerde capaciteit
Totale werkelijke aanvoer
Vullingspercentage tijdens DWA (max.)
Ledigingstijd
Geïnstalleerde p.o.c.

m3/h
m3/h
%
uur
mm/h

Gebied
Structuurinformatie
Stelseltype
Voert af naar gebied
Woningen
Aantal woningen
Aantal bedrijven
Afvoerend oppervlak per woning
Aantal inwoners per woning (gemiddeld)

Afvoerend oppervlak naar type
Op gemengd stelsel / VGS
Gesloten verhard oppervlak
Open verhard oppervlak
Dakoppervlak hellend
Dakoppervlak vlak
Op RWA-stelsel (vrij lozend of infiltratie)
Afgekoppeld oppervlak
Nooit aangesloten oppervlak
Totaal verhard oppervlak
AO woongebied t.b.v. norm-p.o.c.
AO bedrijven t.b.v. norm-p.o.c.
Berging gemengd stelsel / VGS
Maatgevend drempelpeil
Onderdrempelberging
Verloren berging
Netto berging
Berging in BBB (totaal)
Totaal netto berging

(Norm)capaciteiten
Pompovercapaciteit (norm)*

Totaal

Laren
hoofdbemaling

Kenmerkenblad huidige situatie 2014

5682

1
2,05

0,14
2,31

1,40

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,31
2,31
0,00

1,40
1,40
0,00

0,76
0,76
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,14
0,14

0,00
0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0
0

0

564,8
0,70
742,6
28,2
770,9
RWZI

n.v.t.
n.v.t.
4,9
1,3
6,2
1

n.v.t.
n.v.t.
1,5
0,0
1,5
1

n.v.t.
n.v.t.
1,0
0,0
1,0
1

n.v.t.
n.v.t.
13,0
0,0
13,0
1

n.v.t.
n.v.t.
1,6
0,0
1,6
1

n.v.t.
n.v.t.
1,8
0,0
1,8
1

1,0
0,70
1,9
0,0
1,9
1

n.v.t.
n.v.t.
1,3
0,00
1,3
1

745
206,0
5%
9,1
0,67

6,2
6,2
nvt

1,5
1,5
5%

1,0
1,0
9%

13,0
13,0
nvt

1,6
1,6
nvt

1,8
1,8
nvt

1,9
0,9
nvt

1,3
1,3
nvt

85,96
80,69
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11653
0
0
11653

141
63
0
204

80,83
3,61
27,85
39,50
9,87
9,74
5,27
4,47
90,57
80,83
0,00
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BIJLAGE 3: Hydraulische constructies

Bemalingsgebied

Nummer Objecttype

Stelsel

Hoofdbemaling

890

gemengd

Hoofdbemaling

Hoofdbemaling
Hoofdbemaling

Hoofdbemaling
Hoofdbemaling
Hoofdbemaling
Hoofdbemaling
Hoofdbemaling
Hoofdbemaling
Hoofdbemaling
Hoofdbemaling
Hoofdbemaling
Hoofdbemaling
Hoofdbemaling
Hoofdbemaling

1040

3730
11380

11570
11571
11580
11590
11620
11630
11640
11660
11820
11840
11850
11870
11810

stuwput

stuwput

overstort
stuwput

BBV (intern)
BBV (extern)
overstort
overstort
overstort
overstort
overstort
overstort
overstort
overstort
overstort
overstort
overstort

Dr.hoogte Dr.breedte X-coord.
[m tov NAP]
[mm]

gemengd
gemengd
gemengd
gemengd
gemengd
gemengd
gemengd
gemengd
gemengd
gemengd
gemengd
gemengd
gemengd

Opmerking

144843.09 474206.05
2,30
1,41

4.500
200

3,30
2,17
3,20

4.500
200
1.500

3,20
1,84
1,85
1,85
1,06
1,06
1,19
1,23
1,28
1,35
1,44
1,44
1,58
1,67
1,47

7.500
200 / 400
10.000
10.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

gemengd

gemengd
gemengd

Y-coord.

overstortmuur
opening
144702.46 474748.79

144464.25
144465.97

145221.88
145241.02
145219.69
145202.70
145188.92
145180.80
145162.77
145131.94
145058.48
145024.73
144984.38
144952.69
145096.44

overstortmuur
opening
474207.02 intern op transportriool
474198.80
overstortmuur
opening met knijpconstructie
474049.09
474032.13 inhoud 655 m3
474012.72 intern op bergingsriool
473956.75 intern op bergingsriool
473869.44 intern op bergingsriool
473829.97 intern op bergingsriool
473789.09 intern op bergingsriool
473724.44 intern op bergingsriool
473568.00 intern op bergingsriool
473496.38 intern op bergingsriool
473410.38 intern op bergingsriool
473343.16 intern op bergingsriool
473649.53 intern op bergingsriool
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BIJLAGE 4 Vergelijking gehanteerde droogweerafvoer met
drinkwaterverbruik in 2012
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gemeente

DWA volgens BRP - situatie 2014
inwoners bedrijven

drinkwaterverbruik 2012

totaal

totaal

per uur

per dag

(m³/h)

(m³/dag)

aansluitingen
huis- zakelijk

huis-

2)

zakelijk

k1

(m³/h)
k2

k3 (=k1+k2) k4 (=k3*10)

gemiddeld verbruik

afwijking

2012

per aansluiting

t.o.v. BRP

totaal

houdelijk ( > 300 m³)

omgerekend naar

10 houdens
(m³/h)

drinkwaterverbruik

dag- en uurverbruik
(m³/jaar)

(m³/jaar)

(m³/jaar)

(m³/dag)

(m³/h)

huis-

zakelijk

houdens
(m³/dag)

(dagverbruik)

(m3/dag)

k5

k6

k7

k8

k9 (=k7+k8)

k10 (=k9/365)

k11 (=k10/10)

k12 (=k7/k5/365)

k13 (=k8/k6/365)

k14 (=k10-k4)/k10

1)

Blaricum

108

4

112

1.124

4.548

262

471.632

170.650

642.282

1.760

176

0,28

1,78

36%

Eemnes

106

8

114

1.139

3.687

152

388.568

129.416

517.984

1.419

142

0,29

2,33

20%

Laren

140

63

203

2.028

5.651

285

575.694

204.871

780.565

2.139

214

0,28

1,97

5%

totaal

354

75

429

4.292

13.886

699

1.435.894

504.937

1.940.831

5.317

532

0,28

1,98

19%

+

1) dag = periode van 10 uur

2) bron gegevens: Waternet
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