isgemaakt.Regenwatermeteenzinkconcentratiealsdezevoldoetniet aande
lozingseis enzouvolgensderichtlijn niet
meerophetregenwaterriool mogen worden
geloosd.

ACTUALITEIT

Resultatenproefmet
rubberenfolie in

Degenoemde waardebetreft eengemiddeldevaneengrootaantal metingen.Een
aantalkerenisinhet regenwarer eenzinkconcentratie vanmeerdan 3000[jgper liter
gemeten.Delozingseiswordtdanfors overschreden.

zinken dakgoot
DegemceureAmsterdamendeDienstWaterbeheerenRiolering(DWR)proberenalenige
njd dezinkemissieinregenwaterteverminderen.VoordegemeenreAmsterdamislietvan
belangdehoeveelheidzinkindebaggerteverladen,zodatdestortkostenafnemen. DWR
streeft dewaterkwaliteitsdoelstellingcnna.
Detweepartijenhebbensamenin2002en2003
deemissiereductieonderzochtdiewordtbehaald
alseenzinkendakgootmeteenrubberenfolie
wordtbekleed.Derapportagenietdaarinde
resultaten kwamonlangsuit.
Demetingen zijn uitgevoerd bij twee
identieke,naastelkaargelegen woonblokken
inhetnoordenvandehoofdstad. Opdezinkendakgootvanéénwoonblok isvoor het
onderzoekeenrubberenfolie aangebracht,
waarnaapparatuur bijbeidewoonblokken
gedurende eenjaar hetafstromende regenwater heeft gemeten enbemonsterd. Om het
aandeelzink inhet regenwater tebepalen
datafkomstig isvanatmosferische depositie,
isiederemaand regenwater opgevangenen
geanalyseerd ('referentieregenwater']. Verder
isdehoeveelheid neerslaginde nabijheid
geregistreerd.
DWRheeft indeWatertoets richtlijnen
opgesteld voorhet lozenvan regenwater
naaroppervlaktewater enriolering.Derichtlijn wordtgebruikt bij hetontwerp van
nieuweofbij veranderingaan bestaande
ruimtelijke objecten, waaronder woningbouw.Ontwerpers krijgen hiermee inzicht
indealgemeneeisendiegaangeldenbij het
lozenvanverschillendetypen water.Inde
richtlijn zijn ookkwaliteitseisen opgenomen.Voorzinkinregenwaterligtdelozingseisop200Ligperliter.Bijditonderzoek isde

Inafbeelding 1 zijn intweeverdelingen
allemetingen aanhetafstromende regenwateropgenomen.Demetingenvanhet regenwaterdat viadezinkendakgootisafgestroomd (links),larenduidelijk ziendat het
gemiddelde voorbij delozingseisligtendat
regelmatigzeerhogeconcentraties worden
gemeten.
zinkconcentratie inhet regenwater metde
lozingseisuit derichtlijn vergeleken.
Inhetonderzoek werdinhet referentieregenwater eengemiddelde zinkconcentratievanyj pgperlitergemeten.Dezeconcentratie komtovereenmetderesultaten van
andereonderzoeken inenrondAmsterdam.
Het regenwater voldoetaandelozingseis.
Alshetregenwater ophetdakvaltenvia
demetrubberen foliebeklededakgoot
afstroomt, wordteengemiddelde zinkconcentratievan83Mgperlitergemeten.Inde
rubberen folie iszinkverwerktenhetis
mogelijk dateenkleinehoeveelheid hiervan
uitloogtentotdestijging vanhet gemiddeldeheeft geleid.Degemiddelden vertonen
echtergeenstatistisch significant verschil.
Het regenwater voldoetaandelozingseisen
magvolgensderichtlijn ophet regenwaterrioolwordengeloosd.
Alshetregenwater viaeenzinkendakgootafstroomt, wordteengemiddeldeconcentratie van840[jgzinkperlitergemeten.
Ditiseenduidelijke verhoging,dietoete
schrijven isaan hetzink waarvan dedakgoot

A/b.j
FIGUUR I A : verdeling v/d metingen van de
zinken dakgoot

FIGUUR IB: verdeling v/d metingen van de
met rubberen folie beklede dakgoot
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Demetingen aan hetregenwater datvia
demetrubberen folie beklededakgootis
afgestroomd (rechts),tonen aandat het
merendeelendaarmeeookhet gemiddelde
benedendelozingseis uitderichtlijn ligt.
Hetaanbrengen vanderubberen folieop
dezinken dakgoot leidtdustoteengrote
reductievandezinkconcentratie inhetafstromende regenwater.Hiermeeisniet
gezegddatdezevoorzieningvoorhet milieu
in het algemeenbeteris.Omdattebepalen
moeteenlevenscyclusanalysevoorbeide
producten worden uitgevoerd,waarinook
facroren worden meegenomen alshetproductieproces,levensduur vanbeidematerialenendehergebruikwaarde diebeidedakgotenhebben aanheteindevanhun leven.

De zinkvrachtvan de zinken
dakgoot
Metdegegevensdietijdens het onderzoekzijn verzameld,ishetmogelijk dezinkvrachtteberekenen datvandedakgoot
afspoelt ('run-off, uitgedrukt ingramper
vierkantemeter zinkoppervlak perjaar).De
run-offvandezinkendakgootdiebijdit
onderzoek isgebruikt,bedraagt 5,8g/m2/jHetbetreft hiereennettovrachr.Deatmosferische depositieishiervanafgehaald; deze
hoeveelheid zinkisalleenafkomstig vande
dakgoot.
Ineenvervolgproject wordt onderzocht
opwelkewijze dezinkemissievanuitde
bestaande woningbouw inAmsterdam
aangepakt kanworden.Hierbij wordt
gebruiktgemaakt vanervaringen eldersin
het landenvanRIZAophet terreinvan
gebiedsgerichtemissiebeleid rondbouwmetalen. <f
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