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InAmsterdam-Oost ism 15193 e e n bezinkbak voor regenwatergebouwd alsalternatiefvooreen
verbeterd^escheidenstelsel (VGSj. Deoplossing siertzich doordeeenvoud ervan, namelijk hetaanbrengen vaneendamwand in hetoppervlaktewater bijdere^cnwateruitlaat. Om deeffectiviteit van
dezerelatie/goedkope voorziening alsalternatiefvooreenVGS re monitoren is111 december 19514 een
onderzoekspro^ramina^estart.Ditonderzoek bestond uiteen kwantitatieve enkwalitatieve monitoring vandewaterstromen enhet bezonken slibopdebodem vandebezinkbak.Ditonderzoek is in
151516'ajgeroud1. Anno 2002 heeft deDienst Waterbeheer euRiolering (DWR) naderonderzoek verricht naar dekwantiteit ensamenstelling vanhetslibendekwaliteit vandewaterstromen. Metde
resultaten wordt eenbijdrage c|cleverdaandekleine hoeveelheid beschikbare kennisvande effectiviteitvan beziukbakkeu voorafstromend regenwater.
Het woongebied julianapark' in Watergraafsmeer beslaat eenoppervlak van17,3ha
en isgescheiden gerioleerd. Het regenwaterriool voert hetafstromende regenwater afnaar
eenvijver aandeSchagerlaan. Het afstromend
oppervlak bestaat uitdewoonwijk alsmedehet
afstromend regenwater vanhettram- enbusstation voor hetAmstelstation, hetPrins Bernhardplein eneendeelvande Gooiseweg.
Daar dekwaliteit vanhetoppervlaktewater inhetgebied niet aandewensen voldeed
en hetregenwater uithetgescheiden rioolstelseldekwaliteit vanhet oppervlaktewater
mogelijk verder zouverslechteren isin 15193
besloten eenvoorziening tetreffen. Ditis
vormgegeven door eendamwand teslaandie
eendeelvandevijver isoleert. Hiermee iseen
ontvangbak voordelozingen uithet regenwaterriool gecreëerd meteeninhoud vancirca
750kubieke meter.

Afb.1:

water)enhetbepalen vandekorrelgrootteverdeling vanhetslib.Aandekwantiteit isniet
aanvullend gemeten.Vooreenvergelijkingvan
de aanvullende metingen metheteerder verrichte onderzoek ('denulsituatiej zijn deaanvullende metingen opdezelfde locaties uitgevoerd enisopdezelfde parameters
bemonsterd. Deuitgevoerde aanvullende
metingen zijn samengevat intabel1.

Resultaten
Uit devergelijking vande waterkwaliteit
indebezinkbak enhetontvangende oppervlaktewater valt afte leidendattentijde vande
monsternemingen degehalten aanzware
metalen, chloride enminerale olieinde
bezinkbak hoger waren daninhet oppervlaktewater. Voordebemeten nutriënten en
PAKgeldt hettegenovergestelde. Het betreft
indicatieve vergelijkingen gebaseerd op steekmonsters (momentopnamen). Dewaterkwaliteit aanhetbegin vandebezinkbak (R2)
isoverhetalgemeen slechter danbijdeuitstroomzijde (R4);voor zware metalen is de
kwaliteit vergelijkbaar maar deconcentraties
aan PAKenminerale olielagen gemiddeld een
derde hoger bij deinstroom. Debevinding
voor PAKligt indezelfde ordealshet bepaalde

Demeetlocatiej.

Meetpuntenslib(Raai)
Meetpuntenoppervlaktewater(O)
Meetpuntenregenwater(R)

Aanvullend onderzoek
Het onderzoek datuitgevoerd isin195141997,bestond uiteenkwantitatieve monitoring waarbij neerslag, debieten enwaterniveaus continu zijn gemeten.Tevens zijn
gedurende regenperioden dekwaliteit vanhet
in-eneffluent alsmede de kwaliteit vanhet
oppervlaktewater endesliblaag bepaald.
Het accentvandeaanvullende metingen
ligt bij hetbepalen vandekwaliteit vanhet
slib-ende waterstromen (water indeontvangstbak enhetontvangende oppervlakte-

Tabel1.

Samenvattingvandemetingen.

onderdeel

onderverdeling

locaties

geanalyseerdop:

waterkwaliteit

water inde bezinkbak
oppervlaktewater

2(R2,R4)
2(01,02)

zware metalen, PAK, nutriënten
zware metalen, PAK, nutriënten

slib

kwaliteit slib

3 (raai 1,3,5) bestanddelen, zware metalen,PAK,
nutriënten
sliblaagdikten
3 (raai 1,3,5) dikte,negen locatiesperraai(mm)
korrelgrootteverdeling 3 (raai 1,3,5) grootte (pm)
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bochten van raai3 en raai5hoger.Dit is het
gevolg van delageresrroomsnelheden waardoor het slib hier eerderzal bezinken.
Deslibdikten zijn in vergelijking met de
onderzoeksperiode 1994-1996 aanzienlijk
hoger.Tervergelijking iserin 1994eenslibdikte vangemiddeld 337mm gemeten ten
opzichte van 1350mm in 2002.Uit degegevens
blijkt dat degemiddelde slibdikte redelijk proportioneel met de tijd istoegenomen.Zois ter
plaatse van raai 1 degemiddelde toename
113mm perjaar en in raai3 en 5 respecrievelijk
33 mm en 25 mm.
Opvallend isdat bij deanalysevande
korrelgrootteverdeling bleekdat ter plaatse
van deinstroom gemiddeld meer fijnere deeltjes zijn waargenomen dan bij de uitstroom
van debak.Dekorrelgrootteverdelingen ter
plaatse van het midden en einde van de bak
zijn vergelijkbaar.
DEontvangstbak m hetjulianapark.

Conclusies
verwijderingsrendement overdeperiode199419961'.Deresultaten van de rendementbepalingen vertonen echter eengrillig beeld veroorzaakt door enkeleuitschieters in deanalyses.
Dekwaliteit van het water isgeengevaar voor
devolksgezondheid, deopen bak is bovendien
vanwege verdrinkingsgevaar doorde afwezigheid van eengeleidelijke overgang van land
naar water afgescheiden door een hek.

Slib
Microverontreinigingen in het afstromend
regenwater binden zich in hogemate aan zwevend stof(voorzware metalen enPAKin de
orde van70-85procent2'],waardoor het van
belang isdeze stoffen zoveel mogelijk afte
vangen. Om de kwaliteit van het slib te bepalen zijn per raai negen steekmonsters genomen overdebreedte van debezinkbak. De
steekmonsters zijn samengesteld tot een
mengmonster en dekwaliteit van deze monsters isgetoetst aan denormen voor waterbodem, hieruit blijkt de volgende categorisering:
Ten opzichte van deeerste metingen in de
periode 1994-1996zijn de veronrreinigingen
gemeten in 2002beduidend hoger (voor zware
metalen en PAKgemiddeld 65procent hoger).
Dezware metalen koper, lood enzink zijn de
Tabel2.

Categoriseringvandewaterbodemvanhet

raai klasse stofbepalend voor klasse
1
3

4+
4+

5

4
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koper(kl.4+)
koper(kl.4+),
loodenzink(kl.4)
koper (kl.4)

voornaamste verontreinigingen. Deoorzaak
van deverslechtering van dekwaliteit kan
gezocht worden m deaccumulatie van verontreinigingen.
Bijdemetingen in 2002zijn de slibdikten
bepaald indrie raaien;raai 1,3 en 5.De slibdiktebij deuitstroom (raai 5)isbeduidend lager
dan deslibdikte bij de instroomzijde, oftewel
bezinking vindt volgens verwachting met
name plaats aan het instroompunt van de bak
(raai 1).Verder isin deslibhoogte in de binnen-

Afb.2:

Het bezinkbassin voorregenwater heeft
over het algemeengoedgefunctioneerd. Gedurende deperiode 1994-2002isregenwater via
het bassin naar het oppervlaktewater gebracht
waarbij een grote hoeveelheid zeer vervuild
slib (klasse4+)isafgevangen. Zonder deze
bezinkbak wasdezehoeveelheid slib vanuit
het gescheiden stelsel direct op het oppervlaktewater geloosd.
Met name in het eerstegedeelte van de bak
(circa 25van de65metet)ishet slib vastgelegd,
hierbij zijn vooralde fijne deeltjes afgevangen.
Aangenomen wordt dat aandekleinere fractie

Deslibdiktenindeontvangstbakinhetjulianapark (meetresultaten2002).
slibdikteontvangstbakJulianapark2002

dwarsdoorsnede(ruimtelijkeverdeling)

Afli.y.

Dekorrelgrootteverdelingvanhetslib.

• raai5(externeoverstort)
• raai3(midden)
• raai1 (uitstroomrwa)
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Dewaterkwaliteit (linksdebezinkbak, rechtshetoppevlaktewater).

demeestemicroverontreinigingen zijngebonden(PAK,zwaremetalen)waardoorinheteerste(circaeenderde)deelvandebakhethoogsterendement isbehaald,ditwordtbevestigd
doordemetingennaardeslibkwaliteit.Uitde
analysesvanhetslibvolgtdatmetnamedoor
dehogeconcentratiesaanzwaremetalenhet
slibinklasse4+valt.Metnamedekoperconcentratieszijnzeerhoog,alsmededeconcentratiesaanloodenzink.Dehogekopergehaltenkunnenwordentoegeschreven aandevele
koperenbovenleidingen vandetramsbij het
Amstelstation.
InAmsterdamiseensoortgelijkevoorzieningindeErasmusgracht geïmplementeerd
diebestonduiteenbezinkbakeneen helofytenveld.Uiteenonderzoeknaarhetkwantitatiefenkwalitatieffunctioneren vandeze
voorzieningbleekdatdehogezuiveringsrendementenmetnamedoorhetbezinkgedeelte
werdenbehaald.Opbasisvandeonderzoeksresultatenwordteenbezinkbakals gelijkwaardigalternatiefbeschouwdvoorhetverbeterd
gescheidenstelseltenaanzienvanduurzaamheid,rendement(voorzieningenrioolwaterzuivering),hinder,kostenenbeheersaspecten.

Slibverwijdenng bijhetonderhoudaandebezinkvoorziemnjj.

Aanbevelingen
AandebezinkbakinhetJulianaparkis
vanwegehetmeetplangedurendeachtjaar
geenonderhoudgepleegd.Omhetrendement
vandebakverderteverhogenwordtopbasis
vandemeetresultaten een onderhoudsfrequentievaneenspertweejaargeadviseerd.
Inhetalgemeendientbijdeaanlegvan
bezinkbakken eenby-passmogelijkheidte
wordengeïntegreerd dieervoorzorgtdathoge
afvoeren bijhevigeneerslagdirectnaarhet
oppervlaktewaterwordenafgevoerd zonderdat
hetzuiveringsrendement vandebezinkbak
negatiefwordtbeïnvloed.Ookdientbijhet
ontwerprekeninggehouden tewordenmet
hetonderhoudenbeheervandezevoorzieningen(bijvoorbeeld eenafsluitmogelijkheid van
hetrioolenbereikbaarheid vanhetmaterieel).
Vanwegelocatiespecifiekefactoren blijft monitoringvanbezinkbakkenwenselijk.Uitde
monitoringsresultaten (bijvoorbeeldhet
metenvandeslibhoogten)kanhet functionerenwordenvastgesteldenhetbenodigde
onderhoudvandezevoorzieningenworden
bepaald.
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