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Samen metallewaterbeheerders binnendegemeenteheejtArnhem russen2000en2003depilotstudie
Waterkwaliteitsspoor uitgevoerd.Hiermeewildendedeelnemerstotconcreteenuitvoerbare maatregelen
komenomdewaterkwaliteit teverbeterenendeemissievan deriolering tereduceren.Doordedeelname
van allewaterbeheerdersendeuigebreideaanpak hee/tdestudiegeleid totbruikbare instrumenten,
goederesultateneneengedragenstukdateenbasisvormtvoorhetoppervlaktewater- en nolenngsbeheer
inArnhemvoordekomendejaren. Maar hetproject isnietzonderslago/stoot verlopen.
Het bijzondere aan de pilotstudie in Arnhem was het intensieve meetprogramma aan
rioleringen oppervlaktewater. Sommige resultaten waren verrassend en bleken essentieel
om concrete maatregelen op tekunnen stellen.
Met behulp van het programma DUFLOWis
eengedetailleerd computermodel van het stedelijke watersysteem opgesteld om de effectiviteit van de maatregelen tevoorspellen.Aan het
project namen degemeenteArnhem,de waterschappen Rijn en IJsselen Rivierenland én
Rijkswaterstaat deel.

titeitmetingen opzesoverstortlocaties van de
gemengde riolering en het meten vande kwaliteit van deemissie van de regenwaterriolering.Tijdens het project zijn de nutriënten,
zuurstof macro-ionen, microverontreinigingen en zware metalen gemeten. Het meetprogramma liep van dezomer van 2000tot
september 2001.Halverwege 2002iseen maatregelenpakket vastgesteld.
Verbeteringen
De uitvoering van het project verliep zoals
gezegd niet altijd volgens plan. Het aantal partijen, het verloop in de projectgroep en de
onderhandelingen overdegezamenlijke doelstellingen bij deopdrachtgevers leidden tot
vertraging en meerkosten. Veelvan dezeproblemen kunnen ondervangen worden door het
aanwijzen van een onafhankelijke projectmanager én een persoon diedegezamenlijke portemonnee kan beheren. Destudie rond het
waterkwaliteitsspoor vormt de basis van het
Waterplan Arnhem. Delooprijd van dezeprojecten overlapten en beïnvloedden elkaar. Dit
leidde tot een situatie van hollen ofstilstaan.
Eengoede planning door het vroegnjdig
afstemmen van beideprojecten had deze
situatie kunnen voorkomen.

Het proces
Het project begon injanuari 2000.Bijde
start waren alverschillendegegevens voorhanden. Degemeente monitorde namelijk sinds
1995deoppervlaktewaterkwaliteit van het stedelijke water en in opdracht van de waterschappen isin 1999van het gehelegebied een
inventarisatie uitgevoerd van de waterkwaliteit:de ECOSCAN.Om de relatie met de
riolering in beeld tebrengen, isbesloten een
gedegen meetprogramma uit tevoeren. Dit
betekende reguliere monitoring van het oppervlaktewater op 25plaatsen, kwaliteit- en kwan-

Emcontinuzuurstojmeringnabijeenoverstortvereistvee!onderhoudencontrole.

Punten van belang bij het meetprogramma
Het meetprogramma moest snel opgezet
worden. Het installeren van alle apparatuur
moest namelijk voor dezomer klaar zijn,
omdat dan de meeste buien optreden die voor
overstorten zorgen.Vooreengoede voorbereiding van het meetprogramma zijn minimaal
enkele maanden nodig.Ookde installatie van
meetapparatuur in het veld heeft enkele
maanden nodig.Bijhet opzetten van het meetprogramma inArnhem was-achterafgezien te weinig tijd beschikbaar.Na aanvangvan het
project issnel begonnen met het inventariseren van de beschikbare gegevens om dejuiste
meetlocaties qua oppervlaktewater en riolering
tebepalen. Het werk in het veld begon al voot
het meetprogramma helemaal klaar was.Dit
had meerdere oorzaken. Omdat de waterschappen de analyses uitvoerden en bekostigden,
wilden zij kritisch meedenken overdeopzet en
deomvang van het meetprogramma. Het
duurde even voordatde waterbeheerders het
eenswaren over wat preciesgemeten moest
worden. Daarnaast trad vertraging op, omdat
de waterbeheerders problemen hadden met
het aanleveren van de basisgegevens.Niet alle
basisinformatie was aanwezig;zo leidde onder
anderede aanlevering van degegevens van de
regenwaterriolen tot een forse vertraging.
Onwelkome verrassingen bij meetprogramma
Bijde inrichting van de in situ monstername en apparatuur bij een meetprogramma
in het stedelijke gebied liepen de partijen
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tegenverschillendecomplicerende,verwachte
enonverwachtezakenaan:
• goedkeuringvoorhetverplaatsen vanverkeersborden inverband methetplaatsen
vandemeetkasten,
• aanlegvannetspanningaanvragen bij
Nuonofgoedkeuringvooraftappen bij
particulieren,
• inlichtenwijkpost overfunctie meetkast,
• bewonersbrieven metuitlegoverdemonsternamekasten,
• hetmeerderemalenoververvenvande
meetkast inverband met graffiti,
• vandalisme,pogingtotbrandstichtingin
eenmeetopstellingenhetvernielenvan
hetslotvandekast,
• deafstemming tussendiverseaannemers
eninstallatiebureaus bijhet verplaatsen
vanmonsternamekasten,
• eenvergunningaanvraag inclusiefde
benodigdeverlengingvoorhet tijdelijk
buitengebruikstellenvandekeerkleppen
vandeoverstortaandeRijnvoordemetingen, en
• hetregelenvaneen opbreekvergunning
vandestraatvoorhetleggenvanleidingen
vandemonsternamekast naardeoverstort.

hellendArnhem-Noord
vlakArnhem-Noord

Arnhem-Zuid
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Tipsvoorautomatisering,onderhouden
storingen
De automatisering vanmonstername,van
belangbijoverstortenuitgemengderiolering,
isgaandeweghetprojectgeoptimaliseerd.Dit
geldtookvoordepersoneleinvulling.Ookbuitenkantoortijden moetgekwalificeerd personeelaanwezigzijn ommetingen tedoen;een
fikse regenbuikanimmersookna werktijd
optreden.Ineersteinstantiewashiervoor
slechtséénpersoonbeschikbaar,maardatwas
teweinig.Inhettweedezomerseizoen zijn
daaromdemedewerkersvandestoringsdienst
voorderioolgemalen,diemetingen konden
verrichten, ingezet.
Metgeautomatiseerde meetapparatuur
zijndeoverstortengoedbemonsterd,maarde
automatischesignalering,deregistratieen
meldingverliepnietaltijd meteen naarwens.
Zotradeenprogrammeerfout op bijhetoverschakelenvandemonsternamecarrousel van
zomer-opwintertijd. Eendefect indebemonsteringspompeneentegroot hoogteverschil
zorgdenervoordathetoverstortwater niet
bemonsterd konworden.Als gevolgvaneen
verkeerdeSIM-kaartindeGSM-telefoonwerd
hetalarmsignaalvandeoverstortmeter niet
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Zuurstojverloop na hetoverstorten opeenspren^vijver inArnhem Noord.
Zuurstofverloop in de bovenloop van de Beek op de Paasberg na overstort
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doorgegeven.Ookleiddehetverloopinhet
nukignaalvandeoverstortmeter totvalsoverstortalarm.VerderhaddegemeenteArnhemte
makenmeteenontregelde zuurstofelektrode
indewatergang.Ondanksdezestoringenis
eengoedbeeldontstaan vanhetoverstortgedragvanderiolering.
Heelbelangrijk vooreengoedverloopvan
hetdataverkeer iseenvoorafafgesproken en
vastgelegdestandaardisering.Uniformiteit is
hierhetcodewoord.Ondanksgoedeafspraken
wasveelmeertijd voordataverwerking nodig
dangeschat.
Resultaten
Ondankshetnietaltijd vlekkeloosverlopenmeetprogramma is (letterlijk)eengrote
hoeveelheidwaardevolleinformatie boven
watergekomen.De partijen inArnhemhebbenveelinzichtgekregeninhet functioneren
vanhetwatersysteemenvastgesteld waarhet
beterkan.
VerschiltussenArnhem-Noord en-Zuid
IndepilotstudieWaterkwaliteitsspoor zijn
driedeelsystemen gedefinieerd.
Hetgroteverschiltussen hetwatersysreem
inhetnoordenenzuidenvanArnhemwerd
doorderesultatenbenadrukt.Hetnoordelijke
systeemmetdebekenenkwelhadeen verblijftijd vanenkeledagen,hetwatersysteemin
Arnhem-Zuid vanbijnaeenmaand.Ookde
verschilleninwaterkwaliteitwarenopvallend.
Hetnoordelijkesysteemmetvoedselrijke kwel
bevatvrijveelfosfaat enzeerveelstikstof,met
nameindevormvannitraat.Doorhetstromendekaraktervanhetwater isdezevoedselrijkdom relatiefminderschadelijkvoordeaanwezigeecologie.Hetwatersysteem in
Arnhem-Zuid wasgemiddeld veelvoedselarmer,maar kendelokaaltochverhoogdenutrié'ntenconcentraties.Doorhet stilstaande
karakter isditwaterecologischgezienveel
gevoeligervoorverrijking.
Ookde factoren diedeecologkchekwaliteitbepalen,verschillen inArnhem-Noorden
-Zuidsterkvanelkaar.InArnhem-Noord zijn
vooralderiooloverstorten enanderemenselijkebeïnvloeding,zoalshetvoerenvaneendjes,
factorendiedelokaleecologiesterknadelig
beïnvloeden.In Arnhem-Zuid wordtdeecologischewaterkwaliteit meerbepaalddoorachterstalligonderhoud enanderelokalefactoren,
zoalsbladinval.
Hetmonitorenvandelozingen uit
gemengde-engescheiden rioleringleverde
zeerinteressanteresultaten op. Afbeelding 1
geeft hetzuurstofverloop aanineensprengbeeknaeenoverstort indevijverwaardeze
beekontspringt.Dezeoverstortwordtgesaneerd.
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Inzicht
Doordegrotehoeveelheidgedetailleerde
gegevenszijndevoorgesteldemaatregelen ter
verbeteringvanhetwatersysteemgoed gefundeerd.Metdeverkregenkennisvanhetwatersysteemenrioleringkunnen maatregelen
genomenwordenmeteenoptimaal waterkwaliteitsrendement. Hetontstaneinzichtkan
onderanderetoegepast wordenbijhetstellen
vantechnischerandvoorwaarden voorplanontwerpen,hettoetsenvanmaatregelen uit
bijvoorbeeld hetstedelijk waterplan,het uitvoerenvandewatertoetsbijruimtelijkeplanvorming,devormgevingenplanningvan
beheerenonderhoud,hetonderzoeknaarde
gevolgenvanwaterhuishoudkundige ingrepen
enhetprioriteren vanaanvullende maatregelenterreductievandevuilemissieuitde
riolering.

Uitlezen vandeoverstortmeterineenoverstortput.

Vergelijkinggescheidenengemengderiolering
Uitdemetingen isduidelijkgewordendat
degemengderioleringindehellendeterreinen
eenbeduidend hogerevuillast loosdedanop
basisvanliteratuurgemiddelden werdverwacht.Degemengderioleringindevlakketerreinenloosdedaarentegenjuist eenlagere
vuilvrachtdanverwachtDevergelijking tussenlozingen uit
gescheiden-engemengderioleringleverde
interessanteresultaten op.Vastgesteld isdat
eengescheidenrioleringzonderverdererandvoorzieningen perhectarestedelijkgebied
beduidend minderzuurstofvragende stoffen
enfosfaat loost,maarwelveelmeerzware
metalen.Deconcentratiesinhetgeloosde
waterzijn voorzwaremetalen weliswaareen
factor 2 tot3 minderdanuitgemengderiolering,maarhettotalegeloosdevolumewateris
veelgrotet.
Bijafkoppelen vanregenwatermoetkritischwordengekekennaardeemissievanzwaremetalen.Opecologischgebied isafkoppelen
altijdzinvol,omdat hetdedoorstromingverbetertenhetoverstortvolumereduceert.
Geheelonverwachtleverdehetprojectook
nogandereopmerkelijkezakenop.Zobleekde
lozinguiteengemengderioleringalsgevolg
vantechnischestoringen ineenrioolgemaal
veelgroterdangedacht.Dezestoringenkwamenpasbijdemeetcampagneaanhetlicht.
Dittypestoringen isbijna nietoptemerken,
maarheeft weleencontinu belastendewerkingophetwatersysteem.Dewaterkwaliteit
ronddezelocatieswasbeduidend slechterdan
verwachtenverantwoordelijk vooreenaan-

zienlijk deelvandetotalebelastingvanhet
oppervlaktewater.
DooruitvoeringvandepilotstudieWaterkwaliteitsspoorzijngegevensverzamelddiezondereenmeetprogramma nooitaanhetlicht
warengekomen.Ditgeldtzowelvoorhetoppervlaktewatersysteemalsvoorderiolering.Voorde
overstortenindegemengderioleringiseenduidelijkverschilgeconstateerdtussende(modelmatige)theorieendemetingenindepraktijk.
Verderheefthetonderzoekduidelijkheidopgeleverdoverhoeomtegaanmetdedoelstellingvan
emissiereductievoorgescheidenriolering.Op
basisvandestudieisbeslotendegescheiden rioleringinArnhem-Zuidnietomtebouwennaar
eenverbeterdgescheiden riolering.

Ookinanderegemeenten
Ditonderzoek kanookanderegemeenten
wordentoegepast.Deverhoudingtussen
onderzoekskosten enkostenvanallebenodigdemaatregelen kanwordengebruiktomde
onderzoekskosten inanderestedelijkegebiedeninteschatten.Deonderzoekskosten
bedragenongeveereenprocentvanhetbudget
datArnhemheeft gereserveerdvoorverbeteringenaanderioleringomdevuiluitworpte
verminderen.Vergelekenmetallemaatregelen
uithetWaterplanArnhemvoorhetverbeteren
vandewaterkwaliteit (inclusiefbaggerenen
waterloopkundige maatregelen) komthetverhoudingsgetal uitop0,7procent. *

Maatregelen
Inhetrioleringprogramma 2003-2007van
Arnhemstondenalmaatregelenvoorhet
behalenvandebasisinspanningvoordevuiluitworpuitgemengderiolering.DepilotstudieWaterkwaliteitsspoor heeft nogenkeleaanvullendemaatregelenopgeleverddieookin
hetrioleringsprogramma zijnverwerkt.Zois,
naasthetbaggerprogramma, veelwinstte
halenmetbeheer-en inrichtingsmaatregelen
inhet oppervlaktewater.
Eenwaterkwaliteitsverbetering doorde
aanpakvandeemissieuitgescheiden riolering
bleekminderkosteneffectief Daaromzijndeze
maatregelendoorgeschoven naareenvolgende
GRP-planperiode.Hieropvooruitlopend startenenkelepilotsommeerinzichtindeeffectiviteitvanrandvoorzieningen voorregenwaterafvoer opspecifieke locatiestekrijgen enom
verkeerdeaansluitingen optesporen.
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