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MTR-normen alseis.Voorwateren met de
functie hogere kwaliteit worden bijzondere
natuurwaarden nagestreefd engelden daarom
strengere normen.
Afbeelding 1 toont dedrie mogelijke situaties.In deeersteen tweede situatie is sprake
van een directe lozingop respectievelijk basiskwaliteit en ophogere kwaliteit. Indederde
situatie issprake van een indirecte lozing op
water met een hogerekwaliteit. Hierbij vindt
delozingplaats op basiskwaliteit, dievervolgens over zekereafstand uitkomt inwater met
een hogere kwaliteit. Indit beoordelingsmodel
wordt ervanuit gegaan dat tijdens het transport bezinking en afbraak van stoffen plaatsvindt.Bijde indirecte lozingworden dus altijd
tweebeoordelingen uitgevoerd. De methodiek
voordebeoordeling isterug te vinden in het
beslisschema van afbeelding 2 en de daarbij
behorende tabellen 1 t/m 5.
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In 1592isdoordeCommissie Uitvoering WetVerontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO)een
tweesporeitaanpakgejormiileerd in lietriolcringsbeleid.Het eerstespoorheeft betrekking opdeverplichtestandaardreductie van devuiluitworp vanuit het rioolstelsel enwordt ookwei het emissiespoorofbasisinspanninggenoemd. Het tweedespoorbetre/teenextra vuiluitworpreductie indien de
waterkwaliteit dat vereisténaantoonbaar isdat het rioolstelsel eenwezenlijke bijdrage levertaan het
niet bereiken van dewaterkwaliteitsdoelstelling. Dit tweedespoorwordt ookwelhet waterkwaliteitsspoorgenoemd. In dit artikel wordt beschreven opwelkewijze hetWaterschap ReestenWieden het
waterkwaliteitsspoor invult. Devoorgestelde methodiek moetnog indepraktijk wordengetoetst.
In debasisinspanning speeltde kwaliteit
van het ontvangende oppervlaktewater geen
rol.Omdat deWet verontreiniging oppervlaktewaterenjuistdat aspecthanteert als uitgangspunt, wordt dezegenerieke aanpak
gecorrigeerd in het waterkwaliteitsspoor. Het
oprekken van degestelde voorwaarden volgens
de basisinspanning behoort tot de mogelijkheden bij wateren met bijvoorbeeld een
natuurfunctie. Het Waterschap Reest enWieden geeft echter devoorkeur aan een uitwerking waarbij niet de maatregelen als uitgangspunt worden gehanteerd, maar de te
verwachten effecten van de lozingen opde te
bereiken waterkwaliteitsdoelstelling. In sommigegevallen kan dat betekenen dat lozingen
volledigzullen moeten worden gesaneerd,
omdat elke lozingeen tegroot effect heeft op
het ontvangende water, bijvoorbeeld kopsloten. In het geval van lozingen opeen grote en
goed doorstroombare wateren kunnen daarentegengrotere lozingen worden toegestaan.
In het verleden isgetracht invulling te
geven aan het waterkwaliteitsspoor door bij de
beoordeling van lozingen gebruik te maken
van waterkwaliteitsmodellen met een ingebouwde emissie-immissietoets. Inde praktijk
blijkt het vaak lastigom allegegevens te verzamelen om zo'n toetsgoed in tekunnen vullen.
Vandaar dat bij deze uitwerking van het
waterkwaliteitsspoor ook rekening isgehou22
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den met de praktische toepasbaarheid. De uitwerkingvan het waterkwaliteitsspoor isvoor
een belangrijk deelgebaseerd opeen methodiekdieontwikkeld isdoor deWerkgroepRioleringWest-Nederland. Toegevoegdzijn de
risicovolleoverstorten, de verschillende
niveaus van kwaliteitseisen voor het ontvangend oppervlaktewater en een benadering voor
indirecte lozingen opwateren met een hogere
kwaliteitseis.HetWaterschap Reesten Wieden
onderscheidt tweeniveaus voor de waterkwaliteit:debasiskwaliteit en de hogere kwaliteit.Voordebasiskwaliteit gelden de landelijke

A/b. 1:

Beoordeling directe lozing
In afbeelding 2wordt ervanuitgegaan dat
het rioolstelsel voldoet aan de basisinspanning. Instap 3 wordt bepaald ofeen
direct knelpunt aantoonbaat is.Dit ishet geval
alszichéén ofmeer vandevolgende situaties
vootdoen:
knelpunt voordier- ofvolksgezondheid
(dezelocatieszijn reeds geïnventariseerd),
lozingop een kopsloot,
lozing in water met eendiepte van minder
dan 50cm,
lozingin water met meer dan 30cm bagger bij een waterdieptc van minder dan
één meter,
veelklachten uit deomgeving over de
overstort.

Tcbeoordelensituaties.

overstort

basis
kwaliteit

I.Beoordelingdirecte
lozingop basiskwaliteit

hogere
kwaliteit

II.Beoordelingdirecte
lozingophogere
kwaliteit

overstort

basis
kwaliteit

III. Beoordelingindirecte
lozingopbasiskwaliteit
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1.Start Basisinspanning

2 Waterkwaiitertsspoor

9.Ontwerpaanpassen, vervolgens lokatieopnieuwbeoordelen

4.Knelpuntwaterkwaliteit
berekenenvoordirecte
lozingen

wat deeffecten van lozingen zijn op het benedenstroomse gelegen kwaliteitswater. Hierbij
wordt rekening gehouden met de bezinking
en afbraak van stoffen dieplaatsvinden tijdens
het transport, zodat na een zekereafstand een
gereduceerd effect optreedt. Met behulp van
formule 2 kunnen deovergebleven effecten
van deindirecte lozingen worden bepaald. In
tabel 5staat de reductiefactor beschreven,
waarmeedeemissieomgezet kan worden naar
de restwaarde voor deemissie waarmee de
beoordeling kan worden uitgevoerd. Met de
restwaarde lukt het descoreuit telezen in
tabel 4.Deklassenindeling in tabel 5isgebaseerd opbezinking van30procent vande oorspronkelijke vuillast,en vervolgens afbraak
van deresterende stoffen volgens een eersteordekinetiek met afbraakconstante van0,5per
dag.Dezewaarde wordt gebruikt bij Duflowmodellering van sterk verontreinigd water. De

5 ^volume+ 1 t^vuilcmissie

formule 2:score=

4)

grootte van de bezinking isgebaseerd opervaringscijfers.
Debegrippen 'diepte'en 'breedte' worden
bij destap van de beoordeling van de indirecte
lozingweggelaten. Dezeparameters zijn vooralgerelateerd aan debezinking vandeeltjes en
deeffecten daarvan opdewaterkwaliteit.Aangenomen is,dat de bezinkbare deeltjes alverdwenen zijn tijdens het transport endus bij de
indirecte lozinggeen rolmeer spelen.

7.Knelpuntwaterkwaliteit
berekenenvoorindirecte
lozingen

•©
8.Gereed: ontwerpvoldoet aanwaterkwaliteitsspoor

Ajh. z:

Beoordelin^sschemaoverstortenwaterkwaliteitsspoor,

Tabel1:

IndelingvanKj;„a

diepte in cm

^diepte

tot25
van 25 tot50
van 50tot 100
van 100 tot 150
van 150tot 200
200ofmeer

10
9
7
4
2
1

10 Keepte+ 1 ^breedte+5 ^volume+ ! ^vuilemissie

formule 1: score=
Tabel2:

Instap4inafbeelding 2wordteen eventueel
knelpuntvoordewaterkwaliteitberekend door
defysische eigenschappen vandewatergangdie
temaken hebben met verdunningen zelfreinigend vermogen,endeomvangvandelozingin
eenscoreom tezetten.Ditgebeurt aandehand
vanformule ï.Hierbij wordtgebruik gemaakt
vandewaardendievermeldstaan inde tabellen
1totenmet4.Deformule isovergenomen van
deWerkgroepRioleringWest- Nederland.
Debeoordeling van delozing is afhanke-

lijk vande functie van het ontvangend oppervlaktewater.Voorwateren vandebasiskwaliteit wordt maximaal score 8 (duidelijke beïnvloeding)getolereerd; voor wateren van de
hogere kwaliteit maximaal score4(geen beïnvloedingte verwachten).

Indeling vanK|,rK(|K

breedte in m

^breedte

tot3
van3 tot6
van6tot10
van 10 tot 25
25ofmeer

10
9
4
2
1

Beoordeling indirecte lozing
In het gevalvan een indirecte lozing wordt
het beoordelingsschema eerstgevolgd tot en
met stap6. Vervolgens wordt in stap 7bepaald
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emissie(bijdirecte
lozing) ofrestwaarde
emissie (bij
indirecte lozing)in
kgCZV/jaar

^volume

diepte (m)
volume(m3)*

<1
< 300

kopsloot
stagnant
semi-stagnant
dootspoelbaai
afvoetend
stetkafvoerend
stromend

>i,5

i-i,5

elk

300 - 600

> 600

<400

4 0 0 - 800

> 800

10

10

10

10

10

10

10

8
6

9
5
3

8

8

6

6

8
6

4

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6500ofmeer
van1650tot6500
van650tot1650
van300tot650
van130tot300
van65tot 130
tot65

'Voorhetvolumevanhetontvangend oppervlaktewaterwordtalslengtedeafstand genomen
totdeeerstvolgendeprofielvernauwing(bijvoorbeeld stuwofduiker].

Tabel4:
Tabel 3:

Indeling van KÏOi„m,

Tabel 5:

Effecten door bcziiikuu) enafbraak bij indirecte lozing.

met
verblijftijd

lijnvormige wateren
rest
semistag- geringe
gering
stromend sterk
fractie
nant (tot waterbe- stromend (tot
stromend CZV(%
2cm/s)
beweging (tot
20cm/s) (tot
(tot

10cm/s)

50 cm/s)

5cm/s)g

'V'uilemissie

10
9
8
6

4
2
1

Indeling Kmfcmaà:

roepen,waarbij maatregelen voordeaanpak
vanriooloverstorten opkwaliteitswater inaanmerkingkunnen komenvoorfinanciëletegemoetkoming.Riooloverstorten opbasiswater
zoudennietvooreenfinanciëletegemoetkominginaanmerkingkomen.Voorindirecte
lozingenzalhetproefproject moeten uitwijzen
watindepraktijk deteverwachtenomvang
zalzijn vandezetussenvariant,alvorenseen
uitspraakgedaankanwordenvooreenmogelijketegemoetkominginde
saneringskosten.*

<4uur
4uur-1dag
1-3dagen
3-5dagen

< 0,15 k m

< 0,3 k m

< 0,75 k m

< 1,5 k m

<3km

0,70

0,15-1 k m

0,3-2 k m

0,75-5 k m

1,5-10 k m

3-2okm

0,50

1-2,5 k m

2-5 k m

5-12,5 k m

25-10 k m

20-50 k m

0,25

12,5-20 k m

25-40 k m

50-80 k m

0,19
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Beoogd resultaat
Zoalsgezegdisdegepresenteerdebeoordelingssystematiek nognietindepraktijk
getoetst.HetWaterschapReestenWiedenwil
ditbinnenkortgaandoenineen proefproject
metalsdoeleengedifferentieerde prioritering

bijdeuitwerkingtekunnen hanteren.Aanpak
vanderiooloverstortenmetdehoogsteprobleemscoresendanmetnamein kwaliteitswaterverdienendehoogsteprioriteit.Daarnaast
wilhetwaterschapmogelijkerwijs eensubsidieregelingwaterkwaliteitsspoor inhetleven
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advertentie

Had je maar...
alles vanbodem, grondwater tot bron inéén hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in dehand.

Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
• diepe boringen

kiwa kiwa
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Erkend
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• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

« bronbemaling
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V _ _ y grondboorbedrijf

haitjema b.v.

