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MEETGEGEVENS OVER WATERKWALITEIT I N STEDEN ZIJN
(NOG) SCHAARS

Deinvullingvanhet
waterkwaliteitsspoor:
sectoraalofintegraal?
Inde infebruari verschenen vernieuwde versievan het boekje 'Riool inCijfers 2000-2001' valt te lezen
dat opdit moment 16procentvan degemeenten voldoet aan de basisinspanning. Venvacht wordt dat
dit percentage inzoos oploopt tot78procent, terwijl in2010vrijwel overal inNederland de basisinspanning.gehaald zou moeten worden. De basisinspanning isgericht op het halen van eencmissicdoclstclling, hetzogenaamde ennssiespoor.Aanvullend hierop moeten waterschappen, als problemen
metdewaterkwaliteit blijven bestaan, maatregelen nemen in het kader van het watcrkwaliteitsspoor. Hoe hetstaat metdeinvulling hiervan meldt het boekje helaas niet. Uit degepresenteerde
classificatie van overstortenwordt duidelijk dat van de 15.501 overstorteu inNederland er25513 l£1~
den tot (grote)problemen metdewaterkwaliteit. Daarnaast bestaan nog86c overstorteu die aangemerktworden als risicovol inverband metvcedrenkmg ofdevolksgezondheid. Dit betekent dat bijna
een kwart van hetaantal overstorten leidt tot problemen met dewaterkwaliteit. Een reden om het
waterkwaliteitspoor eau onderdeloepte nemen.
De manier waarop invulling aan het
waterkwaliteitspoor wordt gegeven, is gebaseerd op het tweesporenbeleid dat begin
jaren negentig werd ingevoerd. Veelal wordt,
nadat de basisinspanning in het kader van
het emissiespoor is vastgesteld, een waterkwaliteitstoets uitgevoerd om na tegaan of
zich straks na realisatie van vuiluitworpreducerende maatregelen nog problemen
zullen voordoen met dewaterkwaliteit. Voor
deze analyse wordt vaak het model TEWOR
gebruikt. Dit model is speciaal ontwikkeld
voor het bepalen van de effecten van lozingen uit rioolstelsels op de kwaliteit van het
ontvangende water. Hoewel dit model in
principe geschikt isom verschillende effecten te bepalen, wordt het gebruik in de praktijk meestal beperkt tot het voorspellen van
de effecten op de zuurstofhuishouding.
Hiertoe wordt een zogenaamde TEWOR-score berekend, gebaseerd op de effecten van
een aantal gebeurtenissen met verschillende
herhalingstijden. Aan de hand van deze
scores wordt vastgesteld ofer aanvullende
maatregelen moeten worden genomen of
niet. Het voordeel van de huidige toetsingssystematiek isdat deze eenduidig isen goed
past in het tweesporenbeleid van basisinspanning en waterkwaliteitsspoor. De systematiek vormt veelal de basis voor de kostenverdeling als het gaat om nemen van
maatregelen. Hoewel in de methodiek
nadrukkelijk wordt gekeken naar de relatie
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tussen riolering en waterkwaliteit, kan men
zich afvragen in hoeverre dit nu leidt tot een
integrale analyse en aanpak van het stedelijk
watersysteem.
Meetgegevens over de waterkwaliteit in
de stad zijn schaars. Dat maakt het beoordelen van effecten van emissies uit rioolstelsels

niet eenvoudig. Veelal worden modellen
ingezet, maar die vragen ook om invoer. Niet
alleen om gegevens over de belasting uit een
overstort, maar ook om gegevens over de
achtergrondkwaliteit en de stromingssituatie.Gegevens die vaak niet ofslechts in
onvoldoende mate voorhanden zijn. Een
mooi voorbeeld hiervan is het gebruik van
'een gewenste kwaliteit' bij het uitvoeren
van waterkwaliteitstoetsen met TEWOR. Bij
gebrek aan gegevens wordt het effect van een
overstorting berekend ten opzichte van een
standaard achtergrondkwaliteit (bijvoorbeeld een zuurstofgehalte van 6,5mg/1,een
BZVvan 5m/l en een ammoniumgehalte
van 0,5 mg N/l).Het gebruik van een dergelijke fictieve achtergrondkwaliteit wordt
niet alleen ingegeven door het gebrek aan
meetgegevens, maar ook om inzichtelijk te
maken wat het effect is van de lozing uit het
rioolstelsel. Op deze wijze kan worden
beoordeeld ofeen vuiluitworp-reducerende
maatregel (in het kader van het emissiespoor) ten opzichte van een gewenste achtergrondkwahteit leidt tot problemen met de
zuurstofhuishouding. Hiermee kan echter
niet de garantie worden gegeven dat na
implementatie van maatregelen ook daadwerkelijk problemen met de zuurstofhuishouding uitblijven (zieonderstaand kader).
In veel gevallen is de achtergrondkwaliteit in het stadswateren niet erg best. Het
water wordt vaak gekenmerkt door een
slechte zuurstofhuishouding. De slechte

Dezegrafiek laat zien dat het maximaal toelaatbaar overstortvolume (waarbij de norm van drie
milligram per liter net niet wordt onderschreden) vooreen typische stadsgracht sterk afhangt
van het gehalte aan zuurstof in deachtergrondsituatie. Bijeen gehalte van zeven milligram
leidt een volume van 3000kubieke meter nog niet tot onderschrijding. Isin werkelijkheid het
achtergrondgehalte slechts vier milligram per liter,dan mag slechts minder dan 2000 kubieke
meter worden geloosd om de norm tedoen onderschrijden.
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EjjectvandeacntergronaconcentratieTianzuursTojm hetontvangendewaterenhetgehakeaanBZVinhetoverstortwaterop
hetmaximaaltoelaatbareoverstortvolumevaneenoverstorting
(bijeenonderschrijdingsnomivan3 mg/l).
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Degrafiek laat overigens ookzien dat
het maximaal toelaatbaar overstortvolume evengevoelig isvoor het achtergrondgehalte aan zuurstof als
voor het vuilgehalte in het overstortwater. Eenbelangrijke constatering
alsmen zich realiseert dat voor het
vuilgehalte in het overstortwater
over het algemeen veelmeer belangstelling bestaat. Bij waterkwaliteitstoetsen met het modelTEWIN wordt
hiervoor een gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd en wordt het effect hiervan meegenomen in de uiteindelijke
beoordeling (TEWIN-score).

Knelpunten in het stedelijk
watersysteem
• zuurstofhuishouding,
zuurstofloosheid, metdedaarmeegepaard
gaandevissterfte naeenzomerseonweersbui,maarookeenpermanentversroorde
zuurstofhuishouding, metcontinueeen
zuurstofgehalte vansomswelminderdan
driemilligramperliter;
• eutrofiëring.
hogegehaltesaanstikstofenfosfaat, met
alsgevolgstadvijvers ensingelsmettroebel
waterennauwelijks waterplanten;
• verontreinigdewaterbodems.
accumulatievanzwaremetalen(vooral
zinkenkoper],maarookvanorganische
bestrijdingsmiddelen;
• hygiënischonbetrouwbaarwater,
hogegehaltesaanpathogenen naeenoverstort uitgemengderioolstelsels,maarook
eenpermanentebacteriologische(virologische)verontreinigingdoornaleveringuit
dedikkeanaërobesublaagopdebodem;
• armaquatischecosysteem.
alsgevolgvandeeutrofiëring, herperiodiek
optreden vanzuurstofloosheid,maarvooral
ookdooreenniet-natuurlijke inrichting
vanoeversenoppervlaktewater;
• geringebelevingvanwater,
zwerfvuil, vuiluitoverstorten,maarook
dooreutrofiëring, vissterfte ende'inrichting'vanhetwater.

achtergrondkwaliteit ontstaat door lozingen
inhetstedelijkgebied,maar bijvoorbeeld
ookdoor achterstalligonderhoud, waardoor
zichopdebodem eendikkesublaagvormt.
Dat meestalalleennaardeeffecten opde
zuurstofhuishouding wordtgekeken,versterktdesectoralebenadering.Aanvullende
maatregelen in het watersysteem,dievaak
worden voorgesteld inhet kadervan het
waterkwaliteitsspoor, zijn doorspoelen of
recirculatie.Beidemaatregelen kunnen zeer
effectief zijn alshetgaatomhet verminderenvandekortetermijn effecten naeen
overstomng.Maar watgebeurt erals,om
dezetijdelijke effecten teverminderen,grote
hoeveelheden eutroofboezemwater worden
ingelaten ineenstagnant systeem?Dekans
isgrootdathetmiddel erger isdandekwaal.
Debelastingmet nutriënten kan aanleiding
geventot overmatige bloeivanalgenof
kroos.Desterkverhoogde interne productie
vanorganischestofleidt totdevormingvan
eendikkesliblaag,waardoordeachtergrondkwaliteit verderafneemt endeontvangstcapaciteitvooroverstortingen minder wordt.
Dewerkingvanrecirculatie berust opdeverdunningenverspreiding vandevuillast uit

eenoverstort overeengroter volume water.
Ookhiervoorgeldtdatdit leidt tot minder
nadeligeeffecten opde zuurstofhuishoudingdirectnaeenoverstorting.Eenander
gevolg isechterdatslibendedaaraan
gehechteverontreinigingen (zware metalen
enPAK's)overeengroterdeelvanhet watersysteem worden verspreid. Enofdat gunstig
isvoordewaterkwaliteit valttebezien.
Bovengenoemde voorbeelden latenzien
datondanksdat waterkwaliteit en riolering
gezamenlijk worden bekeken,dit niet leidt
toteenintegraleaanpakterverbetering van
dewaterkwaliteit indestad.Indiezinzouje
deaanpakdanooknogsteedssectoraal kunnennoemen.Deaandachtgaat vollediguit
naardeeffecten vanoverstortingen, terwijl
dezenietalleenbepalendzijn voordekwaliteitvanhetwaterindestad.

endelangetermijn effecten vanlozingen uit
hetrioolstelsel.Indergelijkesurveys kunnen
ookaspecten alsdeinrichting en beleving
worden meegenomen.
Hetinzichtdateendergelijke integrale
analysevanhet watersysteem oplevert,kan
ooknuttig zijn voor het vaststellen van
potenties,ambitiesendoelstellingen. Interessant isinditverband debenaderingdiein
Arnhemwordtgekozen (zieookhet verslag
vanhetNVA-symposium 'HollandsWaterkwaliteitsspoor inHoog-Nederland'in het
vorigenummer vanH20).Eerstna uitvoeringvaneenmonitoringsprogramma wordendeporentiesvanhetwatersysteem vastgesteld envertaald in streefbeelden.
Hierdoor worden doelstellingen realistischer
enkandifferentiatie inpotenties worden
aangebracht opbasisvankennis overhet
watersysteem.

Inzicht
Eenintegralebenadering,metalsdoel
hetverbeteren vandewaterkwaliteit inde
stad,vraagr indeeersteplaatsomeenintegraleanalysevandeknelpunten. Het kader
hiernaast geeft eenoverzichrvan knelpunten in het stedelijk watersysteem.Omde
oorzaken hiervan vasttestellen isinzicht in
hetwatersysteem nodig.Het isdevraagof
intensievemeetcampagnes,waarbij simultaan vuiluitworp eneffecten vanoverstortingen wordengemeten,altijd nodig zijn.
Zekeralsmenbedenkt datproblemen met
dewaterkwaliteit langnietaltijd alleenaan
derioleringzijn tewijten.Ook minder
intensievemeetcampagnes kunnen een
schataaninformatie leveren.Tedenken valt
aaneenquickscanofecoscan,waarbijjuist
ruimtelijk eengoedbeeldvan mogelijke
knelpunten wordt verkregen. Dergelijke
meetprogramma's richtenzichnietzozeer
opdekortetermijn effecten van overstortingen,maar meeropdeachtcrgrondkwaliteit

Verruimen waterkwaliteitsspoor
Washet waterkwaliteitsspoor in eerste
instantie bedoeld alsaanvullingophet
emissiespoor,steedsvakerkomteenbenaderingvoor,waarbij maatregelen in het kader
vanzowelhetemissie-alswaterkwalitcitspoorwordengecombineerd. Steedsvakeris
ookwaterkwaliteit eenprominent onderdeel
instedelijk waterplanncnofwordt het
watersysteem alsvertrekpunt genomen van
eenoptimalisaticstudie. Ontwikkelingen,
diedewaterkwaliteit indestad tengoede
komen.Het isvan belangdatdezeverruimingvanhet waterkwaliteitsspoor ook
erkenning krijgt inhet beleid.Hetwaterkwaliteitsspoor verdientmeertezijn dan
een instrument voordeverdelingvande
kosten vanmaatregelen tussen gemeenteen
waterbeheerder volgenseen maatrecept.
Hans Aalderink en Rob Nieuwenhuis (Arcadis)«
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