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De afvalwaters van de Antwerpse 
ruien en moerriolen

ir. I. C O E N
Hoäfdingetueur-D i recteur van Bruggen en li egen 

Waterbouwkundig Laboratorium Borgei hout

INLEIDING
Voor de zuivering van de afvalwaters van een deel der gem eenten H oboken. Wilrijk en 
Antwerpen is de oprichting van een zuiveringsinstallatie gepland ten zuiden van de 
stad (Zuidseetor), op de gronden tussen de G roothandelsm arkt, de Kleine Ring en de 
petroleum  installa ties.

Een latere uitbreiding is voorzien voor de zuivering van de afvalwaters van de ruien en 
m oerriolen van het stadscentrum .

D oor het W aterbouw kundig Laboratorium  werd door intensieve terreinm etingen de 
droogweder-, regenal'voer en verontreinigingsvracht van deze afvalwaters bepaald. Te
vens werden de mogelijke oplossingen voor de afvoer van de afvalwaters naar bet zui- 
veringsstation onderzocht, waarbij ervan uitgegaan werd dat liei huidig bergingsver- 
m ogen van de ruien ook in  de toekom st zoveel mogelijk dient benut.

Deze studie werd uitgevoerd in samenwerking met de D ienst voor W erken der Stad 
A ntw erpen, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne en de Provinciale Technische D ien
sten. De coördinatie berustte bij de D ienst voor Zuivering van Afvalwater van het M i
nisterie van Volksgezondheid.

1. BESCHRIJVING EN 
FUNCTIONERING VAN HET 
RUIENSTELSEL

A. Algemeen
H et ruienstelsel valt onder het beheer 
van de D ienst voor W erken van de Stad 
Antwerpen. D e ruien ontvangen niet al
leen het huishoudelijk en industrieel af
valwater m aar ook het regenwater van 
het stadscentrum . De afvoer geschiedt 
dus volgens een volkomen gem engd sys
teem.

Historisch gegroeid uit de verschillende 
stadsuitbreidingen, dragen de ruien hier
van de duidelijke sporen, w at zowel 
blijkt uit de onregelm atigheden van p la t
tegrond en dwarssecties, ais uit de bouw 
wijze en de aard der overwelvingen.

D e figuur I loont een plattegrond van de 
ruien en moerriolen. W egens het zeer on 
regelm atig karakter van de dwarssecties 
is  het hier niet mogelijk deze weer te ge
ven. G em iddeld genomen bedragen de 
breedten 3 tot 5 meter. O p sommige 
plaatsen bereiken ze echter 7,50 m en 
meer. De kleinste breedten komen in de 
Burchtgracht voor (circa 2 m  en minder). 
O p  het einde der 19e eeuw werden de 
sterkste breedteverschillen weggewerkt 
door het aan b rengen van zijdelingse op
hogingen.

H et plafond, meestal ais gewelf uitge
voerd, bereikt, ten opzichte van de bo
dem , hoogten van 3 tot 5 m eter. M uren 
en plafond zijn grotendeels in  metsel
werk uitgevoerd, de bodem  met kasseien 
bevloerd. De bodem  vertoont oneffenhe

den in langszin, zodat de bodem hellin- 
gen onregelm atig verlopen.

B. De verschillende bekkens
ín  de ruien en moerriolen bevinden zielt 
een aantal schuiven en deuren die een re
geling van de afwatering mogelijk m a
ken. vooral noodzakelijk wegens het getij 
op de Schelde.

De afw atering is volledig afhankelijk van 
de bediening van deze verschillende re- 
gelorganen. Op de figuur 1 zijn enkele 
schuiven en kleppen weergegeven van de 
in  totaal 59 afsluitm iddelen.

D oor middel van bepaalde schuiven en 
deuren kunnen de ruien en m oerriolen 
onderverdeeld worden in gedeelten 
w aarvan de vulling en lediging Ios van de 
rest van het stelsel kan geschieden, aldus 
min of meer afzonderlijke hydrografi
sche bekkens vormend.

Op deze \yijze kunnen zeven deelbekkens 
onderscheiden worden, d ie  wat afwate
ring betreft een zekere eenheid vormen, 
nam elijk (I) bekken van de Brouwers- 
viiet. (II) bekken van de St.-Pietersviiet - 
Falconrui, (III) bekken van  de Suikerrui 
- M eir - Mechelse steenweg, (IV) bekken 
van de St.-Jansviiet, (V) bekken van 
Scheldestraat, (VI) bekken van de Van 
der Sweepstraat, (VII) bekken van het 
St.-Jansplein - Stadspark. (Zie figuur 1.)

De hydrografische oppervlakte van deze 
deelbekkens en van het totale bekken, 
alsm ede de bevolkingsaantallen zijn in 
de tabel I weergegeven.

C, Functionering van het ruienstelsel

W egens de rechtstreekse u itm onding  van 
de ruien in de Schelde is de afvoer van 
de afvalwaters volledig afhankelijk van 
de getijstanden in de rivier en kan er dus 
alleen bij voldoende lage waterstanden 
geloosd worden. Te A ntw erpen bedraagt 
het gem iddeld tijverschil ongeveer vijf 
m eter (laagwatercota ±  0.00 m, hoogwa- 
tercota* ±  5.00 m).

Bij opkom end getij in de Schelde moeten 
de hoofdschuiven die zich aan de uit
m onding van de ruien bevinden (zie fi
guur 1), gesloten worden, om eventuele 
overstrom ingen in de stad te vermijden.

Dit heeft to t praktisch gevolg dat de 
ruien per dag slechts gedurende een vier
tal uren geledigd worden, nam elijk gedu
rende de dageb. in principe vanaf onge
veer twee uur vóór, to t ongeveer twee 
uur na laag water.

G edurende de overige tw intig uren ver
zam elt bet afvalwater en regenwater zich 
in het ruienstelsel. De ínhoud van de 
ruien is voldoende groot om deze ber
ging mogelijk te  maken.

Bij het openen van de hoofdschuiven le-

* Waterhoogten aangegeven i i i  Stadspeil. 
overeenstemmend met liet Nui Krijgsdepot 
(NK.D), vergelijkingsvlak van Bruggen en 
Wegen.

TABEL 1. - H y d ro g ra fisch e  b ek k e n s .

Nr. Omschrijving

Opper
vlakte

ha

Bevolking 
aug. '81

AtvloeüngscoëfticiënS

Theore
tisch

Metingen

1. Brouwersvliet 27,26 1.660 0,83 0,81
II. St.-Pietarsvüet-Falconrui 48,54 4.000 1 0.77
III. SuiKerrui-Meir- t

Machelsesleenweg 186,35 17.000 0,72 < 0,70 0.70

¡V. St.-Jansvliet 36,47 4.400 ( 0.78
V. Scheldestraat 127,23 17.840 0,67 0,66
VI. Van der Sweepstraat 23.66 2.300 0,77 0.73
VII. St.-Jansplein-Park 59,30 6.000 0,72 0.68

Totaal 508.81 53.200 0,72 0,71
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dígt h e t  stelsel zich in een korte tijdspan-* 
ne v an  20 to t 25 minuten.

D aa rb ij worden er sterke stroom snelhe
den opgewekt, die een goede doorspoe
ling bewerkstelligen.

U itzonderlijk worden de ruien ook tij
dens de nachteb geledigd, nam elijk tij
dens perioden van langdurige en hevige 
regenval, om het waterpeil in de ruien 
beneden  een bepaald kritisch niveau te 
houden .

D e uitm ondingen van de ru ien  in de

Schelde zijn ais sifon uitgevoerd en vol
ledig onder de laagw aterstand gelegen, 
terwijl de bodem cota’s ter hoogte van de 
hoofdschuiven gelegen zijn tussen 1,17 
en 2.00 m.

Dm aanslibbingen zoveel mogelijk te be
perken, worden de ruien nog regelmatig 
extra gespoeld, door bij vloed — bij 
voorkeur vanaf een paar uur vóór hoog
water' —~ Schel dew ater in de ruien te la 
ten, to t op een extra hoog (nog toelaat
baar) peil, w aarna bij de volgende eb 
w ordt geloosd.

De hoofdschuiven voor de bekkens 
Brouwersvliet, St.-Pietersvliet, Suikerrui 
en St.-Jansvliet kunnen  elektrisch aange- 
d reven of m et de hand w orden bediend.

A an de uitm onding van de bekkens 
Scheldestraat en Van der Sweepstraat 
bevinden er zich autom atische tuimel- 
k leppen, w aardoor deze riolen ook tij
dens de nachteb worden geledigd.

Het bekken van de Brouwersvliet is no r
maal van de rest van het ruienstelsel af
gesloten, door het dichthouden van de
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schuif nr. 22 (figuur 1). Om overstrom in
gen van kelders van aangrenzende fir
m a’s te vermijden mag het waterpeil in 
de  Brouwersvliet niet boven de 3.00 m 
stijgen.

D e bekkens der St.-Pietersvliet, Suiker- 
ru i - M eir - Mechel se steenweg en St.- 

•Jansvliet kunnen, wat afw atering betreft, 
ais een geheel beschouwd worden, en 
vorm en het zogenaam de C entrale Bek
ken.

D e lediging ervan gebeurt, in norm ale 
om standigheden, langs de hoofdschuiven 
aan  de St.-Jansvliet, St.-Pietersvliet en 
Koolkaai. De hoofdschuif aan de Suiker- 
ru i w ordt tijdens de zom erm aanden niet 
m eer geopend, wegens de nabijheid van 
de vlotbrug der Flandriaschepen.

Indien  bij de vulling van het centrale 
bekken het waterpeil circa 3,10 m 
bereikt, kan het afvalwater wegvloeien 
naar de hoofdriool van de Rubenslei en 
vervolgens naar het pom pgem aal aan de 
Royerssluis (figuur 1). Bij lage w ater
stand in de Schelde kan he t afvalwater 
h ier rechtstreeks afvloeien. Bij hogere 
w aterstand w ordt het in een verzamelput 
gevoerd, die regelmatig w ord t leegge
pom pt.

Afvloeiing van het centrale bekken naar 
het bekken van de Scheldestraat is even
eens mogelijk, vanaf de cota +  3.32 m 
via de Justitiestraat en van het bekken 
Scheldestraat naar de Broeder m instraat 
(vanaf het peil +  3.16 m). Op deze wijze 
zijn bijkom ende beveiligingen voorzien 
tegen hoge w aterstanden in  het stelsel 
(zie figuur 1).

H et bekken Van der Sw eepstraat heeft 
geen verbindingen m et de overige bek
kens en functioneert dus volledig afzon
derlijk.

Voor het verzamelen van de afval- en re
genwaters w ordt het belangrijk 
beschikbaar bergingsvolume van de 
ru ien  op voldoening gevende wijze ais 
opvangreservoir benut.

D. Bergingsvolume en bergingscapaciteit 
van de ruien
D oor het W aterbouw kundig L aborato
rium werd het bergingsvolume van de 
ruien in functie van de w aterhoogte be
paald, aan de hand  van de beschikbare 
detailplans. De figuur 2 geeft het verloop 
weer van het bergingsvolume in  functie 
van de w aterhoogte voor de verschillen
de deelbekkens afzonderlijk en voor en
kele deelbekkens samengenomen.

H et bergingsvolume per hectare (of ber
gingscapaciteit) wordt voor de verschil
lende bekkens eveneens op de figuur 2 
weergegeven. De relatief geringe ber
gingscapaciteit van het bekken Schelde

straat in vergelijking met de overige bek
kens blijkt hieruit.

Voor een vijfjaarlijkse bui van 1301/ 
sec /h a  moeten in 20 m inuten ongeveer 
49.000 m 3 geborgen worden in de ruien 
Il en VI (afvloeiingscoëfficiënt 0,71 : zie 
onder 1I.D.1), wat een stijging van het 
waterniveau in deze ruien zou m eebren
gen to t 3,85 m  (of ongeveer de toelaatba
re maximum cota van 3,80 m), indien bij 
het begin van de regenbui, de ruien na 
volledige lediging, van de Schelde zou
den afgesloten worden.

II. ZUIVERING VAN DE 
AFVALWATERS DER RUIEN 
DROOGWEDERAEVOER, 
REGENAFVOER EN 
VERONTREINIGINGSLAST

A. Zuivering van de afvalwaters

Voor de zuivering van de afvalwaters 
van een gedeelte der gemeenten H obo

ken, W ilrijk en A ntw erpen  w ordt de op 
richting voorzien van een zuiveringssta- 
tion op de gronden gelegen tussen de 
Kleine Ring, de G roothandelsm arkt en 
de zuidelijke petroleum installaties (fi
guur 1).

De afvalwaters van h e t stadscentrum  
zullen in een volgend s tad ium  gezuiverd 
worden. H iervoor is een  uitbreiding 
voorzien van het geplande zuiveringssta- 
tion. Om de omvang van deze u itbrei
ding te kunnen bepalen, moeten de de- 
b ieten en de verontreinigingsvracht van 
het afvalwater bekend zijn.

B. D e droogwederafvocr (DW A)

I . De metingen

Omwille van de specifieke functionering 
van het afwateringsstelsel is een klassie
ke debietsbepaling door m iddel van snel- 
heidsmolens moeilijk to e  te passen. 
D aarom  gebeurde de debietsbepaling in 
hoofdzaak door het m eten van de vulling

FIG. 2 B e rg ingsvo lum e  en b e rg in g sca p a c ite it van de ru ien  en m oe rrio le n .

BERGINGSVOLUME

s a m I — VI I ,  I —VI . I I —VI.

VI!

-  2 0 .0 0 0

BERGINGSCAPACITEIT

/

300

■VII
2 0 0 '

218 Water Nr. 7 - November-December 1982



van d e  ruien in  functie van de tijd. Om 
de w aterhoogten in de ruien continu te 
bepalen , werd een meetnet van limnigra- 
fen ontw orpen. De lim nigrafen (van een 
pneum atisch type - Arkon) werden opge
steld zoals op de figuur 1 wordt aangege
ven, namelijk aan de Steenhouwersvest 
(L,). de M aria H enriëttalei (L ; ). de 
Brouwersvliet (L3). de St.-Pietersvliet- 
/T o lh u is  (L4), de M inderbroedersrui- 
/W ijngaardbrug  (Ls), de Scheldestraat/ 
Cockerillkaai (L s). de Van der Sweep
straa t ( L ;) en bet St.-Jansplein (L 8). H et 
eerste toestel werd opgesteld aan de 
Steenhouwersvest op 21 decem ber 1978. 
Het laatste werd vanaf 1 april 1980 in 
het m eetnet opgeriomen.

De limnigrafische w aarnem ingen werden 
van dag  tot dag uitgewerkt, om  zowel de 
droogweder- ais de regenafvoer te kun 
nen bepalen.

De continue registraties laten immers toe 
op  ieder ogenblik te bepalen welk volu
me afvalwater zich ín de ruien bevindt 
en dus ook het gem iddeld gebied te be
g roten  tussen twee tijdstippen.

Om  de netto droogwederafvoer te ken
nen m oet hierbij rekening gehouden 
w orden met eventuele regenafvoer, het 
lekverlies door het onvolledig afsluiten 
van sommige hoofdschuiven of kleppen 
en m et bet eventueel inlaten van Schel- 
dew ater voor het spoelen.

De voor de netto  droogwederafvoer 
weerhouden debieten werden uur per 
uur in grafiek gebracht, om het gem id
deld debietsverloop over een dag te be
palen.

Om een schatting van de volumes b in 
nenlekkend Seheldewater te kunnen m a
ken werden aan de verschillende hoofd
schuiven en kleppen, gelei dbaarheidsm e- 
tingen  uitgevoerd. Hierbij werd het cho- 
ridegehalte bepaald in functie van het 
variërend  chloridegehalte van het Schel- 
dew ater. en daaruit ook het volume 
Seheldewater dat langs de hoofdschuiven 
binnenlekt.

De debietsbepaling gebeurde op de ho
ger beschreven wijze, met uitzondering 
van h e t bekken St.-Jansplein - stadspark, 
w aar wegens het voorkom en van een 
continue, zij het níet perm anente stro
m ing. debietsmetingen met behulp van 
snelheidsmolens werden uitgevoerd.

T ijdens de maand augustus 1979 kon de 
droogwederafvoer voor het bekken van 
de Scheldestraat door metingen met een 
overlaat bepaald worden om dat het af
valw ater dan rechtstreeks naar de Schel
de w erd  gepompt tijdens w erken aan de 
tuim elkiep.

2, De meetresultaten

De DW A-metingen nam en een aanvang 
april 1980 en werden uitgewerkt tot 
m aart 1981. Het was dus mogelijk een 
gem iddelde droogwederafvoer te bepa
len over een volledig m eetjaar en ook het 
verloop over een dag. en dit voor ieder 
deetbekken.

Op de figuur 3 werden voor de deelbek
kens en voor het volledig onderzochte 
gebied de gem iddelde verlopen over een 
dag van de droogwederafvoer weergege
ven. De gem iddelde waarden en ook de 
uiterste w aarden zijn opgenom en in de 
tabel 2.

Volgens deze m etingen bedraagt de ge
middelde droogwederafvoer van de vol
ledige beschouwde zone (bekkens I tot 
en met VII) 0.233 m3/s  en bedragen de 
uiterste w aarden over een dag. gem id
deld genomen, respectievelijk 0,340 m3/s  
en 0,130 mVsi De uiterste minimale en 
maximale w aarden bedragen respectie
velijk 0 ,111 m3/s  en 0.380 m3/s. Een m a
xim um  situeert zich om streeks de m id
dag. een minimum doet zich tijdens de 
vroege ochtend, omstreeks vier uur, 
voor. Een lichte bijkom ende verhoging 
van de afvoer is tijdens de avonduren 
m erkbaar, omstreeks 7-8 uur (figuur 3).

De gem iddelde droogwederafvoer blijkt 
voor het beschouwde gebied circa 2.5 
m aal groter te zijn dan deze die voor een 
stad met 50.000 inw oners door K. Im- 
hoff w ordt opgegeven (Taschenbuch der 
S tadtentw ässerung - uitgave 1956), te 
verklaren door de belangrijke toenam e 
van het w aterverbruik gedurende de 
laatste decennia.

C. D e verontreinigingslast

Om de verontreinigtngslast te bepalen 
werden w aterm onsters genom en gedu
rende een vertraagde lediging (2 uur in 
p laats van de norm ale 25 m inuten) van 
de ruien. Enerzijds w erden mengmon- 
sters samengesteld, doo r het water tij
dens de m eting continu vanaf de bodem 
op te pom pen en in een fles te verzam e
len. Anderzijds werden ook deel m on
sters aan de oppervlakte genom en.

De ontledingen van deze m onsters wer
den door het Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne van A ntw erpen verricht.

De volgende param eters werden hierbij 
bepaald  : tem peratuur, pH . zuurstof ter 
plaatse, BOD. CO D , bezinkbare stoffen 
na 2 u„ zwevende stoffen (droogrest bij

FIG . 3 D roogw ede ra fvoe r.
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TABEL 2. - D ebieten bij droogw ed erom stan digh ed en . TABEL 3. - G em iddelde verontreiningsvracht in een h ed en  
verontrein igende belasting.

Netto d eb ie t ( l /s )

Bekken G em iddeld U iterste
Minimum

Uiterste
Maximum

1 8 4 13
II +  III +  IV 130

57
62 212

V 27 93
VI 8 4 13

Subtotaal 203 97 331
VII 30 14 49

Totaal 233  
( *  Q  24)

111 380

Inwoners
tijdens
meet-

periode
19(0-81

Equivalent inwoner

Bekken Zwevende
sloffen B.O.D. C.O.D.

Kjeldahl
stikstof

Neder
landse
formule

Franse
lormule

I 1.730 1.400 1.760 3.550 4.700 3.880 2.350
II + III + IV 25.770 10.570 37.930 23.260 32.590 25 960 22.870
V 18.005 5.340 11.360 14.110 16.360 14.850 10.390
VI 2,315 14.570 13.040 14.910 24350 17,540 16.670
Subtotaal 47.820 31.880 64.360 55,830 78.000 62.230 52.280
VII 6.080 32.620 13.440 11.970 17.600 13.570 26.920

Totaal 53.900 64.500 77.800 67.800 95.600 75.800 72.900

105° C en gloeirest bij 600° C), stikstof 
K jeldahl, nitraten, nitrieten, am m onium , 
orthofosfaten. chloriden en de anioni- 
sche detergenten.

D e  verontreinigingsvracht werd bepaald 
door de concentraties van het m engm on- 
ster te vermenigvuldigen met het over
eenkom stig dagdebiet.

M et de deelmonsters werd eveneens de 
verontreinigingsvracht bepaald, waarbij 
bij de bepaling van het overeenkom stig 
debiet, rekening werd gehouden met het 
gedurende de metingen uit de zijriolen 
toestrom ende afvalwater en m et even
tuele regenneerslag.

Zowel voor meng- ais deelm onsters, 
w erd ook het in won erequi valent be
paald, volgens de hiervoor aan te nem en 
coëfficiënten (K.B. 26-3-1971).

D e tabel 3 geeft een overzicht van de 
verontreinigingsvracht voor de verschil
lende deelbekkens.

D e gehalten aan  zwevende stoffen verto
nen  lage w aarden, veroorzaakt door het 
onvolkom en meeslepen van vooraf be
zonken slib bij de vertraagde lediging 
van  de ruien. H et werkelijk aantal eenhe
den  verontreinigende belasting aan  zwe
vende stoffen is dus hoger dan  in tabel 3 
w ord t aangegeven. H et aantal eenheden 
C O D  wordt hierdoor ook te  laag be
groot.

Volgens deze metingen kan de verontrei- 
nigingslast van het totale onderzocht ge
bied globaal geschat worden op 75.000 
to t 95.000 eenheden verontreinigende 
belasting.

D . D e regenafvoer

1. De metingen

Voor de bepaling van de regenafvoer in 
functie van de neerslag werd het m eetnet 
uitgebreid met een vijftal pluviografen 
die opgestcld werden aan de St.-Jansvliet 
(P,), de Nieuwe KNS (Pj), de Suikerrui 
(Pj), de Tim m erwerfstraat (P„) en aan  de

H arm onie (Ps). Op de figuur I is de lig
ging ervan aangeduid.

D e pluviografische w aarnem ingen lieten 
toe voor iedere regenbui de lokale duur 
en regen hoeveel heden te bepalen. D e to
tale regenhoeveelheid over het ganse 
bekken werd met de m ethode van Thies- 
sen bepaald.

Voor de periodiciteit werden de formules 
van Rheinhold en Laurant aangewend.

De regenafvoer kon, voor zover de 
hoofdschuiven niet ontijdig geopend 
werden, bepaald w orden aan de hand 
van de lim nigrafische waarnem ingen 
(vullingsmetingen). Om de nettoregenaf- 
voer te kennen werd de droogwederaf
voer en het langs de hoofdschuiven b in 
nenlekkend Seheldewater afgetrokken. 
De afvloeiingscoëfficiënten die volgens 
deze metingen gevonden werden ais ver
houding tussen regenafvoer en regen
neerslag blijken vrij goed overeen te 
stem m en met de w aarden die men voor 
een gelijkaardige stedelijke agglomeratie 
volgens de literatuurgegevens kan bepa
len (zie tabel 1).

Voor alle regenbuien tijdens de meetpe- 
riode, werd het afgevoerd volume be
groot met behulp van deze afvloeiings
coëfficiënten.

Ais grootste af te voeren volume tijdens 
een neerslagperiode van 30 uur werd 
113.500 m 3 gevonden tijdens de waarne- 
m ingsperiode, Het overeenkom stig ge
middeld debiet bedroeg hierbij ongeveer 
1 m 3/s. Ais grootste debiet werd 
22,7 m3/s , voor een to taal af te voeren 
volume van 20.000 m3 waargenomen.

2. Regenafvoer en bergingsvolume

H et af te voeren regenwater, dat thans in 
de ruien opgevangen en gestockeerd 
wordt, om het om streeks Iaagwater in  de 
Schelde te lozen, zal in de toekom st, ten
m inste gedeeltelijk en tesam en m et het 
afvalwater continu naar het zuiverings- 
station  moeten afgevoerd worden. Het

beschikbaar bergingsvolume van de 
ruien dient hierbij in ieder geval zoveel 
mogeijk benut.

Er werd dan ook onderzocht welk volu
m e afval- en regenwater in  de ruien moet 
kunnen gestockeerd w orden bíj verschil
lende werkingsdehieten naar het zuive- 
ringsstation, en dit voor d e  werkelijke si
tuatie, waarbij enkelvoudige buien of 
buienreeksen kunnen optreden, bij ge
sloten stand van de hoofdschuiven naar 
de Schelde. De uitw erking van de m eet
gegevens over een periode van 2 1/2 jaar, 
leverde voor de maxim aal te stockeren 
volumes w aarden op, bij verschillende 
werkingsdehieten, die in functie van de 
periodiciteit van de neerslag worden 
weergegeven op de figuur 4. O nderzoch
te werkingsdehieten :

Q =  (0, 2, 3, 4, 5 en 6 ) x Q ]Sl/s ,

24met Q. =  QgL-m X  — = 3 1 0  1/s.
18

A an de hand van het verband tussen 
deze te stockeren volumes en de overeen
stem m ende w aterstand in  de ruien (zie 
ook figuur 4) kan opgem aakt worden 
welke debieten men zou m oeten afvoe
ren om het waterpeil in de ruien beneden 
een bepaald toelaatbaar peil te houden, 
en dit voor een zekere periodiciteit van 
regenneerslag. Ingevolge overleg m et de 
betrokken diensten werd aangenom en 
dat het waterpeil in de ruien, globaal ge
nom en beneden de 3,80 m dient gehou
den voor een werkingsdehiet van 2Q ,S. 
De overeenstem m ende periodiciteit be
draagt dan 0,5.

M en acht het dus aanvaardbaar dat het 
peil 3,80 m gem iddeld genom en twee 
m aal per ja a r  w ordt overschreden.

Deze periodiciteit zou voor grotere wer- 
kingsdebieten dan 2Q ,S, gevoelig kunnen 
toenemen. Voor het ontw erpen van het 
zuiveringsstation en van de toevoerriolen 
is het evenwel van belang het debiet te 
beperken.
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Bij overschrijding van het peil 3,80 m 
k an  het overtollige water rechtstreeks op 
de Schelde geloosd worden, indien de 
ogenblikkelijke getijstand in de Schelde 
he t toelaat.

Bij de bestudering van de werkingsvoor
w aarden  voor de ruien afzonderlijk, 
w erd vaslgesteld dat het bekken Brou
w ersvliet best niet in rechtstreekse ver
b in d in g  met de overige ruien blijft (over- 
strom ingsgevaar in aangrenzende kelders 
voor waterstanden boven de 3 m), terwijl 
het bekken Scheldestraat, wegens de re
la tie f geringe bergingscapaciteit bij voor
k e u r wel op het globale stelsel aangeslo
ten blijft.

III. MOGELIJKE AFVOER NAAR 
H E T  ZlIIVERINGSSTATION  
TOEKOM STIGE FUNCTIE 
V A N  DE RUIEN

D e open  terreinen in de nabijheid van de 
s ta d , die in aanm erking kom en voor de 
ligging van het toekom stig zuiveringssta- 
tio n , liggen ofwel te dicht bij de w oonzo
nes, ofwel zouden ze bijzondere m oeilijk
hed en  van technische aard opleveren.

H et is dus aangewezen vpor de zuivering 
van de afvalwaters van het stadscentrum  
een uitbreiding te voorzien van het ge
p la n d e  zuiveringsstation voor de Zuid- 
sector.

D e afvalwaters van de ruien kunnen in 
een verzamel riool afgevoerd worden die 
in d e  rijweg langs de Scheldekaden, van
af d e  Brouwersvliet naa r een aanslui- 
tingsm ond (« w achthuis ») ten zuiden 
van d e  stad zou lopen. W egens de diepe 
ligg ing  van de ruien (de bodem  van de

Brouwersvliet bevindt zich op ongeveer 
6 m onder straatpeil) is afvoer onder vrij 
verval in een verzameiriool, die onder de 
ruien door zou aangelegd worden, moei
lijk uitvoerbaar. Deze riool zou van 8 tot 
13 m in open uitgraving moeten aange
legd worden. H et ondergronds doorper
sen van een dergelijke verzameiriool over 
stroken van circa 300 m is technisch m o
gelijk m aar aanzienlijk duurder dan  de 
weerhouden oplossing.

D e mogelijke aanleg van een verzamei
riool die de afvoer van het afvalwater 
onder druk zou verzekeren werd even
eens overwogen. Hoewel de realisatie 
hiervan hydraulisch mogelijk is, werd 
deze oplossing niet w eerhouden noch 
diepgaand onderzocht wegens de com 
plexe bedrijfsregelingen die hieruit zou
den volgen.

Ais meest aangewezen oplossing geeft 
men de voorkeur aan een afvoer onder 
vrij verval in een verzameiriool waarvan 
het tracé de kaden zou volgen en w aar
van de diepteligging zou beperkt blijven 
tot ±  3,50 m onder het straatniveau. Het 
afvalw ater u it de ruien en m oerriolen 
zou door pom pen in de verzameiriool ge
brach t worden, terwijl het afvalwater 
van deze laatste eveneens zou opge
pom pt worden naar een hoger niveau 
telkens de diepteligging de 3,50 m zou 
overschrijden.

O p de figuur 5 worden de belangrijkste 
karakteristieken en werkingsgegevens 
voor deze mogelijke oplossing sam enge
vat en schetsm atig weergegeven.

D e afm etingen van de verzameiriool 
w erden berekend volgens de weerhouden 
w erkingskriteria. Het af te voeren gem id

deld debiet bedraagt dus 2Q ie (voor het. 
totale bekken : 2Q ,8 =  0,620 m 3/s).

Ais m inim um  voor de stroom snelheden 
in de verzameiriool om  mogelijke aan
slibbingen te beperken  werd ongeveer 
0,60 m /s  aangenom en. Ais ruwheids- 
coëfficiënt van de (betonnen) w anden 
werd bij toepassing van de form ule van 
W hite - Colebroock - Thijsse, k  =  1 m m  
aangenom en.

Voor een cirkelvorm ige dwarssectie 
stem m en hierm ede volgende diam eters 
overeen :

Brouwersvliet - S t.-Jansvliet 
0,50 m over een lengte van 1.000 m

St.-Jansvliet - Scheldestraat
0,70 m over een lengte van 690 m

Scheldestraat - Van der Sweepstraat 
0,80 m over een lengte van 810 m

Van der Sweepstraat - W achthuis 
0,90 m over een lengte van 560 m

D e totale lengte van de verzam eiriool be
draagt 3.060 m.

Deze oplossing vergt de installatie van in  
to taal acht pom pstations.

H et bergingsvermogen van de ruien 
w ordt door het gering werkingsdebiet 
maxim aal benut. De kans dat het globale 
waterpeil de aangenom en 3,80 m zou 
overschrijden is zoals hoger vermeld, 2 
m aal per jaar.

D oor het aanbrengen van gepaste over- 
stortschuiven en /o f  tuim elkleppen aan 
de u itm onding van de ru ien  in  de Schel
de, kan, voor zover de rivierw aterstand 
het toelaat, het overtollig regenwater 
rechtstreeks op  de Schelde geloosd wor
den, bij overschrijding van deze cota. De 
bestaande hoofdschuiven kunnen  dan 
behouden blijven, wat het extra spoelen 
van de ruien m et Seheldew ater ook in de 
toekom st zou mogelijk maken.

D e ruien zelf kunnen eventueel, om de 
aanslibbingen te beperken, geherprofi- 
leerd worden en van DW A-kanalen 
voorzien.

Om te vermijden d a t de kelders van aan
grenzende firm a’s langs de Brouwersvliet 
zouden overstrom en kan het bekken van 
de overige ruien afgesloten worden. De 
afvoer van het bekken St.-Jansvliet - 
stadspark (VII) kan overigens naar dit 
bekken afgeleid worden. Om het debiet 
to t m axim um  2Q 1S te beperken kan een 
zogenaam de knijpleiding tussen beide 
deelbekkens voorzien worden. Overtollig 
regenwater kan, zoals het thans gebeurt, 
verder langs de Royerssluis w orden afge
voerd.
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FIG. 5 Schets van mogelijke afvoer naar zuiverihgsstation : verzameiriool onder vrij verval mettussengemalen.
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KOSTENRAMING

Hoewel van de weerhouden oplossing 
geen uitgewerkt project werd opge
m aakt, kan, uitgaande van de grote lij
nen ervan, een zeer globale kostenra
m ing  worden opgem aakt.

D e aanleg van een verzameiriool onder 
vrij verval bij maximale ingraving van 
3,50 m diepte over 3.060 m (figuur 5) 
m et inbegrip van de ach t pom pstations 
(m et pom pen) m aar zonder enige werken

in de ruien zelf of aan de schuiven ervan, 
w ordt, op  basis van prijzen dd. mei 1982, 
op 56 miljoen B F geschat.

BESLUIT
D oor het bestuderen van de functione
ring van het ruienstelsel, gepaard gaande 
met intensieve terreinm etingen werden 
de belangrijkste basisgegevens en inzich

ten verkregen die onontbeerlijk  zijn voor 
het opm aken van het uiteindelijke pro
ject voor de zuivering van d e  afvalwaters 
van het Antwerps stadscentrum .

Voor de afvoer van de afvalw aters naar 
het gepland zuiveringsstation ten zuiden 
van de stad, w ordt een verzam eiriool on
der vrij verval met tussengem alen, w aar
van het tracé de kaden volgt van N oord 
naar Zuid, ais meest aangewezen oplos
sing voorgesteld.
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