STOWA-onderzoek werpt nieuw, maar
diffuser licht op waterketenmaatregelen
Langzamerhand komt er meer duidelijkheid over belangrijke waterketenvragen: welk type rioolstelsel levert vanuit

emissieoogpunt het beste resultaat? Heeft het zin om af te koppelen, en zo ja: onder welke omstandigheden? Welke
invloed hebben afgekoppelde stromen op de kwaliteit van (stedelijke) watersystemen en hoe effectief zijn zuiverende
hemelwatervoorzieningen eigenlijk? Volgens STOWA onderzoekscoördinator Waterketen Bert Palsma moeten we voor de
antwoorden anders aankijken tegen concentraties, vrachten, andere emissiebronnen en volumes.
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‘De ingrepen leiden normaal gesproken tot lagere influentvolumes met hogere influentconcentraties bij de rwzi.
Dit leidt niet tot verlaging van de effluentconcentraties
op rwzi’s, zo blijkt uit onze berekeningen. Die kunnen in
bepaalde gevallen zelfs licht stijgen. Het probleem is een
beetje dat we in het zuiveringsbeheer juist gefixeerd zijn
op die concentraties. Maar als je kijkt naar de geloosde
vrachten, dan nemen die wel significant af. Juist vanwege
de veel lagere aanvoervolumes.’
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V e r s p r e i d e n b ag g e r o p h e t l a n d :
b e l e m m e r i n g voo r d u u r z aa m
bodembeheer?

Het baggeren van watergangen is
belangrijk met het oog op de waterbeheersing en wordt ook steeds belangrijker om waterkwaliteitsdoelen te
halen. Het is toegestaan om licht verontreinigde specie te verspreiden op
doorspoelende functie. Dat kan wel degelijk een gunstig
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dat geval is de aanleg van lamellenfilters dus gewoon
zonde van je geld.’
Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit is
nader onderzoek gestart (met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard als
trekker) waaraan ook STOWA bijdraagt. Palsma:
‘Er worden drie lamellenfilters geplaatst en in de
praktijk getest. Daarbij gaan we eerst bekijken wat
de behandelbaarheid is van het regenwater. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de mate van bezinkbaarheid
van de verschillende vuildeeltjes onder diverse omstandigheden. Op basis daarvan kunnen we de praktisch haalbare rendementen beter voorspellen. Verder richt het
onderzoek zich op de vraag hoe je lamellenfilters het best
kunt beheren en onderhouden, om ervoor te zorgen dat
ze het rendement ook blijven realiseren.’
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