PLATFORM

Vuilemissievanuitrioolstelsel
enzuiveringonderéénnoemer
JEROEN KLUCK, TAUW
TONY FLAMELING, TAUW
HARRV VAN LUIJTELAAR, TAUW

Hetfunctioneren vanrioolstelselsenzuiveringen isgebonden aansteedsstrengereeisentenaanzien
vandeemissiesnaarhetoppervlaktewater.Voorhetterugdringenvanemissiesvanuit de afvalwaterketentegendelaagstemaatschappelijke lasten iseenintegraleafweging vanmaatregelennoodzakelijk. Deredenhiervoor isdat maatregelen inheteneonderdeelvandeketenhet/unaioncreuvan
andereonderdelen kannenbeïnvloeden.Maatregelen inecurioolstelsel,zoalsdeaanlegvanrniidvoorzicningeuachteroverstortenvan eenrioolstelselenhetafkoppelen vanafvoerend oppervlak,
beïnvloedendebenodigdecapaciteitvanhettransportsysteem endewerking van dezuivering.Omde
kosten-cjcctiviteitvandezemaatregelen integraal tekunnenafwegen ishetnoodzakelijk demaatregelen tekunnen beoordelenop basisvan heteject op hetfiuctionercn vandetotale afvalwaterketen.Deemissiesvanuitverschillendeonderdelen vandeketenmoetendaarbij ouderling kunnen
wordenvergeleken.
Deketenvoorhetinzamelen,transporterenenzuiverenvanafvalwater heeft inprincipetweeemissiepunten naarhetoppervlaktewater:hetinzamelsysteem (rioolstelsel)ende
zuivering.Tijdens droogweer-omstandighedenwordteengemengd rioolstelselbelast
metafvalwater. Inhetrioolstelselkanbezinkingvanvuiloptreden.Debelastingvande
zuiveringislaagendeverblijftijden inhet
transportsysteem(persleiding)zijn naarverhoudinglang.Indepersleidingtredenvooral
propstromingenmogelijk ookenigeomzettingsprocessen op. Tijdens regenwordthet
afvalwater verdundenneemtde vuilconcentratievanhetrioolwatera£ Bijvullingvanhet
rioolstelseltreedtderegenpompovercapaciteit
inwerkingenneemtdeverblijftijd vanhet
waterinhetpersleidingaf De hydraulische
belastingvandezuiveringneemttoeterwijlde
vuilconcentratie ineersteinstantiewordt
bepaalddoordeaanvoervanwateruithet
transportsysteemenlaterdoordeaanvoervanuithetrioolstelsel.Naeenregenbuiwordthet
rioolstelselinmaximaal t2tot24uurleeggepompt.Dehydraulischebelastingvande
zuiveringneemtafalshetstelselweerleegis
enhetrioolgemaalwordt teruggeschakeld
naardedroogweer-capaciteit. Het transportsysteemendezuiveringzijn naeenlangdurige
regenbelastinggevuldmetverdund afvalwater.Ineendroogweerperiodezalde

influentconcentratiegeleidelijkgaantoenemen. Dedynamiekvanhetfunctioneren van
deafvalwaterketen isvaninvloedophet functionerenvanhetrioolstelselendezuivering.
Traditioneelwordtde berekeningvande
emissievanuithetrioolstelselendezuivering
vanuitverschillendeinvalshoeken benaderd.
Hetfunctioneren vaneenrioolstelselwordt
sindseenaantaljarengeanalyseerdop basis
vansimulatiesmetmeerjarige neerslagreeksen.Dezuiveringwordttraditioneel ontworpenopeenmaatgevendedwa-vuilvrachten
daarnaastop eenmaximalehydraulische
belasting(bijverdunningvanafvalwater met
regenwater).Ditverschilinbenaderingmaakt
hetlastigomdezeemissiestevergelijken
(appelsenperen)endaarmeeommaatregelen
tegenelkaaraftewegen.Tauwheeft daarom
hetmodelT-STREAMontwikkeldomdeemissiesvanuitrioolstelselenzuiveringondereen
noemertebrengen.Ditartikelpresenteertde
opbouwende werkingvanhetmodelengeeft
eenaantalvoorbeeldenvandeeffecten van
maatregelenzoalshetrealiserenvaneenrandvoorziening,hetafkoppelen van afvoerend
oppervlakendekeuzevandepompcapaciteit.
Model T-STREAM
HetmodelT-STREAMsimuleerthet functionerenvandevolledige afvalwaterketen

onderinvloedvaneenmeerjarigeneerslagreeks.Doorinhetmodelalleendemeestrelevanteonderdelenenprocessenoptenemen,
zijnderekentijden hanteerbaar enkunnen
variantenvanmaatregelen relatiefsnel
wordendoorgerekend.Integenstellingtot
meertraditionelebenaderingen wordtde
dynamiekvanhetfunctioneren vandeverschillendeonderdelenvandeketenopeen
meerrealistischewijzegesimuleerd.Ditisvan
belangomdatde influentconcentratie en
hydraulischebelastingvaneenzuiveringcontinuzullenvariërendoorverdunningvan
rioolwatermetregenwater,doorschakeling
vanaanvoergemalen tussendedwa-capaciteit
enderwa-capaciteit,doorbezinkingen
opwoelingvanvuilinhetrioolstelselendoor
wisselendeverblijftijden inhet transportsysteem.
Deafvalwaterketen wordtinhetmodel
opgedeeldinverschillendereservoirs.Dereservoirshebbenkenmerkenalsinhoud, afvoerend
oppervlak,infiltratiecapaciteit enzuiveringsrendementenzijnonderlingverbonden met
ondermeerpompenenoverstorten.Depersleidingwordtgeschematiseerd alseenaantalin
seriegeschakeldereservoirsomhetgedragvan
propstromingtekunnensimuleren.Debelastingbestaatuitafvalwater enneerslag.De15
minutenneerslagreeksvanhetKNMIuitde
periode 1955-1979wordtgebruiktvoorde
meerjarige simulaties.Hetisookmogelijkom
metspecifiekegebeurtenissenterekenen.Het
modelberekentpertijdstapvoorelkreservoir
veranderingen indevolumebalansdoorinvoer
(neerslag,afvalwater, overstortingenenpompen)enuitvoer(pompen,infiltratie,overstortingen).Indienvooreenreservoirhetvolume
groter isdandebeschikbarebergingstorthet
overtolligewaterover.Hetvuilinhetrioolstelselisafkomstigvan afvalwateraanvoer
(dwa)eninloopvanregenwatervanafhet
afvoerend oppervlak.Hiervoorisgebruik
gemaaktvangegevensuithetNWRW-onderzoek.Hetmodelsimuleettonderanderedevolgendeprocessen:ophopingvanvuilinhetstelsel,bezinkingenuitspoelingin
(bergjbezinkvoorzieningenenomzettingvan
afbreekbare bestanddelenindezuivering.Voor
hetzuiveringsprocesbestaatde mogelijkheid
tekiezenvooreenaanpakgebaseerdop bezinking,verdelingvanfracties ende belangrijkste
afbraaktermen uithetIAWQ^model,ofvoor
eenkoppelingmethetvolledigeSIMBA-model.
Hetresultaatvansimulatieszijn devolume- envuilstromen tussendeverschillende
onderdelenvandeafvalwaterketen. Deresultatenzijnzoweljaargemiddelden alspiekemissiesvoorherhalingsrijden vanééntottien
jaar,zodatzowellangetermijneffecren alsacuteproblemenkunnen wordenbeoordeeld.
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Rekenvoorbeeld functioneren
afvalwaterketen
Hetfunctioneren vanhetmodelwotdt
aandehandvaneenrekenvoorbeeldtoegelicht.Deketenbestaatuiteengemengdstelsel,
eenpersleidingeneenzuiveringzoalsaangegeveninafbeelding r.

neerslag

Deverhoudingtussenrwaendwa-piek
(dagproductieverdeeldovertienuur)is4,5.
Omderesultaten nauwkeurig tekunnen
beoordelen isuitgegaanvaneenblokregen
metconstanteneerslagintensiteit van10l/s/ha
gedurendeééndageneendroogweerperiode
voorennaderegenbui,zoalsaangegevenin
afbeelding2.

afvalwater
afvalwaterzuivering
Schematisenngafvalwaterketen.

Voordeproductievanafvalwater isuitgegaanvaneendagelijksevariatieinhetdebiet.
Devuilconcentratie vandedroogweerafvoer is
constantverondersteld envoordeinloopvan
regenwaterisuitgegaanvaneen stofconcentratieinafstromend regenwaterdieafhankelijkisvanhettypeoppervlak.Deberekende
vullingvanhetrioolstelselendeCZV-concentratiesvoordeinafbeelding raangegevensystcempuntenzijnaangegeveninafbeelding 3.
Deblauwe lijngeeftdevulling vanhet
gemengde stelsel.Deschommelingwordt
veroorzaaktdoorvariatiesinde afvalwaterproductieover24uur,bijeenconstanteafvoer.De
buiiszogrootdatwateroverstortnaarhet
oppervlaktewater.Devullingvanhetstelsel
blijft gedurendedeoverstortingconstant(in
ditgevalzevenmillimeter).Nadebuiwordt
hetstelselleeggepompt.Voordebuiisde
pompcapaciteit (=afvoer vanuit hetstelsel=
hydraulischebelastingzuivering)gelijk aande
gemiddeldeafvalwaterproductie (erwordtdan
immersalleendwaaangevoerd).Tijdens debui
enhetleegpompenvanhetstelselisdepompcapaciteitgelijk aandepompovercapacitcit
plusdemaximaledwa-capaciteit.Daarnaisde
pompcapaciteit weergelijkaandegemiddelde
afvalwaterproductie.
Derode lijngeeftdeCZV-concentratie
in hetgemengde stelsel.Deconcentratieis
eerst715mg/l(dwa-concentratie) enneemt bij
regenafdoorinloopvanmindervervuild
regenwater totcitca40mg/l.Nadebuineemt
deconcentratieinhetstelselweertoe.
Degroene lijngeeftdeCZV-concentratieaanheteinde vandepersleiding.Ditis
tevenshetinfluent vandezuivering.Doorde
vertragingindepersleidingisdeconcentrarie
tijdelijk hogerdandievanhetgemengdestelsel.Devertragingisafhankelijk vanhetdebiet
indeleidingendelengteendiametervande
leiding.
Depaarse lijngeeftdeCZV-efïluentconcentratie vandezuivering. Bijhet
beginontstaateenpiekinde effluentconcenHjO
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trade.Dezeishetgevolgvanhetfeitdatde
zuiveringopdatmomentgevuldismetdwa
endeinfluentconcentratie noghoogis.Bovendien isdebelastinghoogzodathetzuiveringsrendementdaalt.De effluentconcentratie
neemtvervolgensafdoordatde influentcon-

centratieafneemt.Alsdepompcapaciteitweer
totdwa-capaciteit isafgenomen, danleidteen
lagemfluentconcentiatieeneenhoogzuiveringsrendement toteenzeerlage effluentconcentratie.Nadebuineemtde effluentconcentrarieweertoedoordatdezuiveringgeleidelijk
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sel(afbeelding 5),maar hebben amper effect op
de totale emissie en deemissie vanuit dezuivering (afbeelding 4).Deemissievanuit dezuiveringwordt voornamelijk doordwa bepaald.
Voorhet doorgerekende voorbeeld isdejaarlijkse emissie vanuit dezuivering circa 15keer
zogroot alsdie vanuit het stelsel (namelijk ca.
20ve/ha/jr). Dit verschilvolgtookuit devolgende scharting.Uitgaande van een afvoerend
oppervlak van 50vierkante per inwoner en600
mm regenwater in het rioolperjaar, isde
belasting van het rioolstelsel met regenwater
drie kubieke meter per inwoner perjaar. Dat is
circazevenprocenr vande afvalwaterproductie
(circa44mVinwoner/jaar). Om het effect van
maatregelen duidelijker tepresenteren isde
dwa-emissie vanuit dezuivering afgetrokken
van de totale emissie,zodat afbeelding 5de
emissie ten gevolgevan neerslag weergeeft.

Effect maatregelen instelselop emissies

beginsituatie

met BBB

afkoppelen

reductie poe

afkoppelen en reductie poe

DStelsel+zuivering [
• Zuivering

• Stelsel

Afti.4:

Effectmaatregeleninstelselopemissies.

Bijdepresentatievanderesultaten zijn de
specificaties van demaatregelen met opzer
achterwege gelaten om deeffecten vooral kwaliratiefweer tegeven.Demate van afkoppelen,
de mate van het aanpassen van de pompovercapaciteit en degrootte van de randvoorziening bepalen vanzelfsprekend het effect van
een maatregel.

Effect maatregelen in stelsel op emissies t.g.v. neerslag
NB: De Totaleemissieen de emissievanuit de
zuivering zijn verminderd met de emissiedoor dwa.
fv*0.6, poc=0.35
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met minder verdund afvalwater wordt belast.
Dit leidt tot deongunstige situatie dat dezuiveringeerstonverdund afvalwater met een
lager rendement zuivert en loost,terwijl na de
regenwaterafvoer (alsdebelasting en de
inhoud vandezuivering voornamelijk uit verdund afvalwater bestaat]dezuivering verdund
afvalwater optimaal zuivert en loost.

Rekenvoorbeeld effecten maatregelen

maatregelen op degemiddeldejaarlijkse emissietegen elkaar uitgezet:
beginsituatie;
toevoegen bergbezinkbassin(BBB);
afkoppelen van verhard oppervlak in het
gemengde stelsel;
reductie pompovercapackeit(poe);
reductiepompovercapaciteit gecombineerd met afkoppelen.
Voorbovengenoemde situaties zijn voor
eenperiode van 25jaar degemiddelde jaarlijkseCZV-emissiesvanuit het rioolstelsel en de
zuiveringbepaald.Dejaaremissies voor de verschillende varianten zijn aangegeven in afbeelding4en5.

Het modelismet namegeschikt om de
effecren van maatregelen tegen elkaarafte
wegen.Alsvoorbeeld isher effect van enige

Demaatregelen in het stelselhebben een
behoorlijk effect opdeemissie vanuit her stel-

Doordat het model de belasting van de
zuivering dynamisch doorrekenr, ishet model
geschikt dezeprocessen inzichtelijk te maken.

Deaanlegvaneenrandvoorzieningen het
afkoppelen van verhard oppervlak hebben een
'groor'effect opdelokaleemissievanuit het
stelsel.Zoalsverwacht konworden, leidt afkoppelen toteen kleinereemissievanuit dezuiveringdandeaanlegvaneen randvoorziening.
Ookdetotaleemissieuitdeketeniskleiner.In
verhouding tot detotalejaarlijkse emissievanuit eenzuiveringzijn deverschillenvoorde
emissievanuit dezuiveringechterklein.Afkoppelengecombineerd methetterugdraaien van
depompcapaciteitleidtnatuurlijk toteengrotereemissievanuit het rioolstelsel.Daar staat
tegenover dat de financiële voordelengroot
kunnen zijn alshierdooreen uitbreiding vande
zuiveringwordt voorkomen.
Debeschouwde maatregelen in het rioolstelsel hebben een relatiefklein effect op de
jaaremissievanuit dezuivering(afbeelding 4).
Dit isprimair hetgevolgvanhet feit dat de
emissiedoor dwa relatiefgroot is.In Nederland regent het circazeven tot tien procent
van de tijd. Deaanvoerduur van regenwater op
dezuivering islanger omdat rioolstelsels een
bufferende werking hebben.Daar komt bij dat
demeestezuiveringen inNederland robuusr
gedimensioneerd zijn, waardoor variaties in de
belasting slechts eenbeperkte invloed hebben
ophet rendement van dezuivering.Het effect
vanmaatregelen aan het rioolstelselop het
funcrioneren van dezuivering isgroter naarmatedezuivering hoger wordt belast.
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Heteffect vanmaatregelenaanhet rioolstelselopdeemissiesismeerrelevantten
opzichtevandeemissievanuithetstelseldan
tenopzichtevandetotaleemissie(afbeelding5).
Vooreenintegralebeoordelingvanmaatregelendienttewordenafgewogen ofkan
wordengeschoven metemissiestussenrioleringenzuivering.Indienhetstelselendezuiveringophetzelfde waterlozen,isditeerder
hetgeval.Echter,vaaklozenrioolstelselsvia
overstorten opanderenvaakkleinerwaterdan
eenzuivering.Mededaardoorisheteffect op
dewaterkwaliteit vaneenemissieviaeen
rioolstelselinhetalgemeenveelgroterdan
vaneenemissieviaeenzuivering.Ookwaterkwaliteitseffecten dienendaaromteworden
afgewogen ineeneventuelekeuzeomteschuivenmetemissiestussenrioleringenzuivering.
Conclusie
Meteenintegraalmodelvoordeafvalwaterketen isdeberekeningvanemissiesvanuit
rioolstelselenzuiveringonderéénnoemer

gebracht.HetmodelT-STREAMbiedtde
mogelijkheid omdeeffecten vanmaatregelen
indeverschillendeonderdelenvandeafvalwaterketen inonderlingesamenhang inbeeldte
brengen.Hetmodelberekentdevuilemissie
vanrioolstelselenzuiveringopbasisvaneen
meerjarige dynamischebelastingmet afvalwaterenregenwater.
Vanbelangisdathetmodel,integenstellingtotdetraditioneleaanpak,het functionerenvandezuiveringbepaaltopbasisvan
dynamischebelastingenprocessen.Ditbetekentdatdeinvloedvandedynamiekopdezuiveringdoorvariatiesin influentconcentratie
endebietbeterwordt meegenomen.

zalzo'nintegraleafweging leidentoteenspecifiekesetvanmaatregelen.
HetmodelT-STREAMisnietbedoeldvoor
hetindetailberekenenvandevuilemissievanuitdezuivering,maarvoorhetbepalenvande
samenhanginhetfunctioneren vanrioolstelselenzuivering.Hetmodelbiedtdemogelijkheid ominvesteringen vanmaatregelen in
deverschillendeonderdelenvandeafvalwaterketenbeteronderbouwd tekunnenafwegen. *
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Onlangsverscheeneenstudienaaremissie/actorenvoorgescheidenrioolstelsels.Hierin iseenanalyse
gemaakt van deomgevingsfactoren dievan invloedzijnopde(jaarlijkse)vuilvracht dieuitregenwateruitlatenwordtgeloosd. Hetblijktmogelijk om de atmosferische depositieendeuitlogingvan
verschillendetypenverhard oppervlak inemissieverklarende variabelen tevertalenendedaarmee
corresponderendeemisssicfactoren afteleiden.Metdezegegevenskaneenbeleidvoorhetselectie)
aankoppelen vanverhardeoppervlakken wordenonderbouwd.Integraleombouwvangescheiden
stelselsis waarschijnlijk nooitnodig.Voordezestudieisgebruikgemaaktvaninternationale literatuurgegevens,voornamelijk uit de periode151510-2000. Ditresultaat is vergelekenmetde NWRWuitkomsten.Deovereenstemming was treffend, zckergezien de spreiding vanuitworpscuattingcudie
viacomputersimulatie wordenverkregen.Metdegekozenaanpak lijkthetookmogelijk om de'basisinspanning'intermen van vuilemissievoorallestclscltypeneenduidig tejormuleren.
Onvoldoende kennis van emissie
Zo zeker als dehogekostenvanombouw
vaneen gescheidenstelsel(gs) naareenverbeterdgescheidenrioolstelsel(vgs) zijn,zo onzeker
ishetmilieurendementvandezeingreep.Hoewel hetvgs de laagstevuiluitworpheeft, is het
tochde vraagofde benodigdeinvestering -zeker
inbestaandesituaties -ineengezondeverhoudingstaattotde bereikteverbeteringinhetont-

Ajb. 1:

vangendeoppervlaktewater.Waarde lozingen
uitregenwaterriolenhetontvangendewaterte
veelvervuilen,is erdanookbehoefte aanmeer
kosteneffectieve alternatievenvoor(integrale)
ombouw.De vraagis inzo'ngeval:welkverhard
oppervlakaankoppelenenwelkniet?
Kennisoverde vuilemissievangescheiden
stelselsiscruciaalvoordebeoordelingvanver-

Stromen naar hetoppervlaktewater (deletters bijdestromen verwijzen naar dekolommen indenavolgend
tabellen).
neerslag (i)

open water

onverhard

foutieve
ansluitingen (I)

wel zink (b) ]

| geen zink (a) |

rustig (d)

| |druk (e/f/g)

schillendealternatieven voorhetbeperkenvan
deuitworp.Goedeemisieschattingsmethoden
voorregen-wateruitlatenzijnonmisbaar nu
hetwaterkwaliteitsspoor meerenmeermaatgevendwordtvoordeverbeteringvanalle
typenrioolstelsels.
Inbeginselbestaantweebronnenomde
vuilemissievangs envgstebepalen:veldgegevensuithetNWRW-onderzoekaanherstelsel
vanHeerhugowaard en literaruurgegevens
overde samenstellingenvuilvrachtvanafstromendregenwarer.Delaatstebenaderingbiedt
tevensdemogelijkheideennuanceringaante
brengentenaanzienvansoortenmatevan
vervuilingvanhetverhardoppervlak.
Dit artikel doet verslagvan literatuuronderzoek envergelijkt deresultaten hiervan met deNWRW-gegevens.Alssynthese
wordt eenconsistente inschattingsmethode
voordevuilemissie vangescheiden rioolstelselsgeformuleerd. Hierbij iseen nieuwe
aanpakgehanteerd, diegebaseerd isop
direct gemeten vrachtgegevens.
Concrete aanleiding
De rioleringvanAmsterdambestaatvoor
meerdandehelft uitgescheidenrioolstelsels.
Dezestelselswordenbeheerddoordesector
RioleringAmsterdamvandeDienstWaterbeheerenRiolering(DWR).
DWR voerdetussen 1993 en15197hetproject
OptimalisatieAfvalwatersysteem Amsterdam
(OASA)1)uit,onderanderevoorhetkiezenvan
eenstrategischeaanpakvan degescheidenstelsels.HetOASA-projecttoondeaandatinsommigestedelijkepoldersinAmsterdamde lozingen
uitregenwateruitlatenleidentotvervuilingvan
oppervlaktewaterenwaterbodem.Een integrale
ombouwvan een gescheidennaareenverbeterd
gescheidenstelselwas echternietrealistisch.In
Amsterdambestonddringendbehoefteaan
gegevenswaarmeeeen gedifferentieerde aanpak
konwordengeformuleerd en onderbouwd.In
verbanddaarmeewerdde invloedvanverschillendebronnenvanzinkop de kwaliteitvan de
waterbodemonderzocht,toegespitstop de
gescheidenstelsels.Hiervoorwerdliteratuuronderzoekverrichtnaardeemissiefactorenvoor
afstromend regenwater2)enwerdenglobalestofbalansenvoorhetoppervlaktewatersysteemper
polderopgestelde. De resultatenvanhetliteratuuronderzoekzijnzoalsgezegdvergelekenmet
de uitkomsten van de NWRW-studies,alvorens
zeinde stofstroomstudies toetepassen.

totaal straat

totale belasting
oppervlaktewater
(h,j/k)

samenstelling
waterbodem

Nieuwe aanpak
Dewijzewaaropdevuilemissieszijn
bepaaldwijkt op diversepuntenafvande
traditioneleaanpak.Gewoonlijkwordtde
vuilvracht (kg) geschatdooreenviacomputersimulatieberekendvolume(m?)tevermenigvuldigenmeteengemiddelde vuilconcentratie
(kg/nu).Indebovengenoemde studiesisuitH2O

11-2001 25

PLATFORM

gegaan van vrachtgegevens alszodanig. Dit
laatste isvan essentieel belang,omdat daarmeede-ongrijpbare -onzekerheden inVolumina enconcentraties worden omzeild.
Tevens vermijdt men dat resultaten van verschillende herkomst worden gecombineerd
(bijvoorbeeld geschatte concentratie met berekende waterhoeveelheden). Ook isniet gezocht
naar deemissie pergebeurtenis, maar isde
analyse bewust gericht opjaaremissies.Voor
demeesre toepassingen (stofstroomanalyses,
waterketenstudies, watersysteemverkenningen,effectvoorspellingen van lozingen van
slib,eutrofië'rende stoffen, zware metalen en
organische microverontreinigingen) isdit voldoende.
Alleen de korte termijngevolgen van rioolemissies voordezuurstofhuishouding blijven
zobuiten beeld. Hietvoor iseen andere aanpak
noodzakelijk, die tevens rekening houdt met
despecifieke kenmerken en kwaliteitseisen
van het ontvangende oppervlaktewater.
Eenander nieuw element in deze aanpak
isdat devracht isbepaald uit (specifieke) emissiefactoren en een emissieverklarende variabele,zoalsdat in allerlei soorten stofstroomstudiesgebruikelijk is.
Emissiefactoren worden berekend door
vrachtgegevens te betrekken op de omvang
vaneen bepaalde activiteit ofvoorziening(de
verklarende variabele),om opeenvoudige wijzeeen vertaling naareenandere, analoge
situatie te kunnen maken.Voor gescheiden
rioolstelsels isdeomvang van het aangesloten
verhard oppervlak de meest voor dehand liggendeemissieverklarende variabele.Dit laatste
isbevestigd in een kort verkennend onderzoek,waarbij deNWRW-vuiluitworpgegevens
zowelnaar deomvang van het verhard oppervlak alsnaar het aantal inwoners zijn teruggerekend. Emissiefactoren uitgedrukt in kg/ha/a
leverden de meest eenduidige resultaten. Dit
sluit ook het besteaan bij internationale
literatuutopgaven.

Tabel 1 presenteert emissiefactoren voor
daken, inclusiefdebijbehorende goot- en
afvoersystemen. Het materiaal van deze laatste
isdoorslaggevend voordeemissie van de meta-

Tabel1:

lenzink en lood,en van koper in voorkomende
gevallen.Over koper isechter geen literatuur
gevonden.Eendaksysteem zonder uitlogende
materialen voert slechtseen fractie afvan de

Emissie/actorendakenengoten(inelusiefbydrqaeatmosfeer).

parameter

stroom
CZV
drogestof
NH4-Nof
Kjeldahlstikstof
Zn
Pb
Cu

'schoon' dak
(kg/ha/a)

'vuil'dak
algemeen
(kg/ha/a)

dak met loodslabben en
gesoldeerde zinken goten
(kg/ha/a)

a

bi

bz

0,1

0,5

0,06*

0,06

3
o,3

0,04

0,12

0,04

60
90

76

*opbasis van waarden voor 'daken algemeen' en 'asbest daken'

Tabel2:

Emissie/actorenstratenenwegen(inclusiefbijdrageatmosfeer).

parameter

stroom
BZV
CZV
drogestof
NH4-Nof
Kjeldahlstikstof
totaalfosfor
Zn
Pb
Cu

'rustige'straat
(kg/ha/a)

'drukke'straat
(kg/ha/a)

snelwegdicht
asfalt
(kg/ha/a)

snelwegzoab
(kg/ha/a)

e

f

g

250

100

d

22*
40

250/300*

100

700

3
0 /

i/r**

0,4

o*7«

1/2,1**

0,2

0,9/1,1*

0,2/0,6**

0,05/0,08**

0,1

0,2

0,2/0,24**

0,07/0,13**

*drukke straat:gewogen gemiddelde concentraties; waarden HoutribdreefLelystad*2,5(3189
vtg/d,'84-'8 5 )
**snelwegbij Parijs5)

Tabel3:

Evaluatieemissiefactorenvooreen'schoneenrustige'woonwijk.

Resultaat literatuuronderzoek
Devraag naar kwantificering van deemissieviaafstromend regenwater heeft in dejaren
'80en '90ook buitenlandse onderzoekers
beziggehouden.Niettemin ishet aantal publicaties waarin bruikbare vrachtgegevens zijn
gerapporteerd, niet erggroot.De gevonden
litetatuurwaarden zijn herleid opemissiefactoren voor verschillende soorten vethard
oppervlak, met waar mogelijk een onderscheid
naar demate van vervuiling.
Eenmeer volledigeverantwoording van
het literatuuronderzoek valt buiten het bestek
van dit artikel (ziewel literatuurverwijzing nr.
4).Eenalgemene publicatie,in samenwerking
met STOWAen RIONED,is in voorbereiding.
Waargeen bruikbare gegevens werden
gevonden isde tabel leeggelaten.
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parameter

stroom
CZV
drogestof
NHo-Nof
Kjeldahlstikstof
totaalfosfor
Zn
Pb
Cu

'schoon'dak
(kg/ha/a)

'rustige'straat
(kg/ha/a)

synthese bij
50/50- verdeling
(kg/ha/a)

alleen
atmosferische
depositie
(kg/ha/a)
i

a

d

h

60

40

50

90

100

95
5*

7,5

3

*

o,74

0.1

0,4

0,25

0,12

0,06

0,2
0,1

0,13
0,07

0,08

0,04

0,03

*Uit demetingen aan de inloop van het helofytenfilter Erasmusgracht6)zijn devolgende emissiefactoren afgeleid: 5,8kilostikstofen 0,75kilo fosfaat per hectare.
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hoeveelhedenzinkenlooddiebijeentraditioneeldakmetloodslabben engesoldeerdezinkengoten vrijkomen.
Tabel2geeft deemissiesvandestratenen
wegen.Een'rustige'straatisduidelijk minder
vervuilenddaneendrukkestraatofeenontsluitingsweg.Bijsnelwegen ishettypeasfalt
vanbelang.Eenzoab-wegdek(metvluchtstroken)heeft onmiskenbaremilieuvoordelen^).
Degrenstussendecategorieën'rustige
straat'en'drukkestraat'ligtvrijhoog,inde
ordevanduizenden voertuigenperetmaal.
Synthese
Omeenindruktekrijgenvandevuiluitworpvaneennormaalgescheidenstelselin
eenrustigewoonwijkmetemissiearmedakbedekkingzijnbovenstaande emissiefactoren
gecombineerd (zietabel3).Dezewaarden zijn
tevensvergelekenmetdedoorhetRIVMgemetenatmosferische depositie(natendtoog). De
geschatteemissiefactoren voorzo'ngebied
blijken 30à50procentbovendedirectedepositieteliggen.Deemissiefactor voorstikstofis
juistveellagerdandeatmosferische depositie,
maardezelagewaardekomtwelovereenmet
recentAmsterdamsveldonderzoek.Hoewelhet
geschetstebeelddusalleszinsredelijk aandoet,
isvergelijking metdirectgemetenvrachtgegevens noodzakelijk.
Foutieveaansluitingen,waarbijeenafvalwaterstroom,zoalseenwasmachine,ophet
regenwaterrioolisaangesloten,vormeneen
potentieelprobleembijgescheidenstelsels.
Hardeveldgegevensontbrekenechterveelal.
Uitdeintabel3 genoemdeemissiefactoren kan

Tabel4:

wordenafgeleiddatfoutieve aansluitingen
vooralvanbelangzijnmetbetrekkingtot
organischevervuiling.Eénprocent foutieve
aansluitingen leverteenjaaremissie zuurstofverbruikendestoffen opdievergelijkbaaris
methetemissieniveau vaneengescheidenstelsel,waaropalleen 'schone'verhardingisaangesloten(zierespectievelijkdestromen 1ena+d
inafbeelding 1).Voordeemissievanzware
metalenzijnfoutieve aansluitingen relatief
onbetekenend.
Evaluatie
DeresultatenvanhetNWRW-onderzoek
voorverbeterdgescheidenstelsels?)zijn
gebruiktomdeintabel3 afgeleideemissiefactoren teevalueren.Vooropstonddevraagof
eenoptimaal'schoon'gescheidenstelselzich
quaemissiezoukunnenmetenmethetideaal
vandeNWRW:hetverbeterdgescheidenrioolstelsel.Tabel4toonthetresultaat.Hetblijkt
datdezeverwachtingnietongegrondis.
Ditlaatstezoukunnenimplicerendatin
een'schoneenrustige'woonwijk meteenin
goedeconditieverkerendengoedonderhoudengescheiden stelselgrotendeelsofvolledig
aandebasisinspanning isvoldaan.Dezeconstateringzouvangrotebetekeniskunnen zijn
voorhetbeleidtenaanzienvanbestaande
gescheiden stelsels.Eennadereonderbouwing
doorgerichteemissiemetingen aandaarvoorin
aanmerkingkomenderegenwaterstelsels lijkt
gerechtvaardigd.
Verder perspectief
Bovengenoemdresultaatroepttevensde
vraagnaarvergelijking meteen state-of-theartoftewel verbeterdgemengdstelselop(zie
detweemeestrechtsekolommenintabel4).

Jaaremissiesvaneengemengdstelselmet
randvoorzieningzijn alszodanignietgemeten.Inplaatsdaarvanzijn degegevensvanhet
gemengderioolstelselvanBodegraven
gebruikt,datquabergingenpompovercapaciteitongeveervoldoetaandebasisinspanning.
Heteffect vaneennageschakelderandvoorzieningisapartverrekend.
Dezevergelijkinggeeft aandatdejaarlijksevuiluitwotpvanbeidetypenstelselsnauitvoeringvanverbeteringsmaatregelen opvrijwelhetzelfde emissieniveauuitkomt.Dit
leverteenbelangrijke empirischebasisvoor
eenvoorallestelseltypengelijkluidende basisinspanning,dieconcretetoetswaardenvoorde
jaarlijkse vuilvrachtenbevat.Deconsistente
formulering vandebasisinspanningintermenvanvuilemissie,dieindeNWRW-rapportageontbreekt, komthiermeebinnenbereik.
Conclusies
• Uitdirectgemetenvrachtgegevens zijn
betrouwbareemissiefactoren vanverschillendetypenverhardoppervlakafteleiden;
• Dezespecifiekeemissiefactoren geveneen
goedhandvatvoormaatwerkbijdeaanpakvanlozingenuitregenwaterriolen van
bestaandegescheidenstelsels;
• Selectiefaankoppelen van'vuile'dakenen
'drukke'straten enwegendanwelhet
vetvangenofbedekkenvanuitlogende
materialenopbestaandegebouwenen
straatmeubilair zijneffectieve emissiebeperkendemaatregelenvoorgescheiden
rioolstelsels;
• Omdateengoedgescheidenstelselmet
'schoon'verhardoppervlaknietmeervervuilinghoeft telozendaneenverbeterd

VergelijkingvandeemissiefactorenmetNWRW-resultaten.

parameter

NWRW:
gescheiden stelsel
(kg/ha/a)

NWRW:verbeterd
gescheiden stelsel
(kg/ha/a)

'schone en
rustige'
woonwijk

NWRW:verbeterd
gemengd stelsel*
(kg/ha/a)

inschatting
basisinspanning
(kg/ha/a)

( kg/ha/a)
stroom
BZV
CZV
drogestof
NH4-Nof
Kjeldahlstikstof
N03-N
totaal fosfor
Zn

Pb

j

h

j

.

2

9

10

370

38

50

37

50

290

100

95
5

17

100

30

10

3,2

2,1

2

20

2

o,5
o,3

o,3***

0,02

2,6

2,7

5
10?

2

0,6

0,6

0,25

0,1

0,13
„ ,**
0,07

0,01

o,3
0,05?

Cu
0,01
0,02
0,1
Bodegravend uitgaandevan 150inwoners per hectarev.o.
*afgeleiduitNWRW-emissiegegevensvanhetstelsel
**dezewaardendienentewordenbepaald/geverifieerd door emissiemetingen.
'**waarschijnlijkis dezewaardedoordeinvoeringvanloodvrijbenzineinmiddelsveellager.

0,05?

HzO f n z o o l
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gescheiden rioolstelsel isintegrale
ombouw naarvgswaarschijnlijk nooit
nodig;
• Gedifferentieerde emissiefactoren voor
rioolstelsels makenhetmogelijk omin
stofstroomstudies naardeinvloedvan
diffuse bronnen rioolemissies nauwkeurigerenrealistischer weertegeven;
• Deaanwijzingen dateen'goed' gemengd
stelseleneen'goed'gescheiden stelselqua
vuilemissie vergelijkbaar zijn dragen bij
aaneenempirische onderbouwing aanhet
begrip'basisinspanning'. Nadere uitwerkingvanemissiefactoren voorgemengde
stelselsisechtereennoodzakelijke volgendestap. •"
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Toetsingvandewerking
vanhetherghezmkhassin
Poppenhareaanmetingen
IR. S. HANDGRAAF, TAUW

Degemeente Coevorden heeftsinds 1995eenaantal bergbezinkbassins aangelegdals maatregel om
devuilemissie uit hetgemengde rioolstelsel tereduceren.Overhetjxmctioncren van bergbezinkbassuisindepraktijk isinNederland tot opdit moment nog niet veel bekend. Degemeente Coevordeu, hetvoormalig Zuiveringsschap Drenthe enTauw hebben daarom tussen augustus 1996enjuni
2000een meetprogramma uitgevoerd aan her bergbezinkbassin Poppenhare inCoevorden.De verzameldegegevenszijngcbruikrom enerzijds hetfunctioneren van het rioolstelsel en het bergbezinkbassin in depraktijk te beoordelen, enanderzijds deemissieberekeningen op basiswaarvan het bergbezinkbassin isaangelegd tetoetsen.
Aandenoordoostkant van Coevorden ligt
het bemalingsgebied Lootuinen / Poppenhare
met eengemengd rioolstelsel.Debergingis8,7
mm bij een verhard oppervlak van 19,1hectare.
Het stelsel heeft een hoofdoverstort en drie
noodoverlaten. Degemeente heeft in 1995/1996
achter de hoofdoverstort aan de Poppenharelaaneen bergbezinkbassin aangelegd met een
inhoud van ruim 2,3mm. Het bassin meet
26,05bij 10merer.Dedieptevarieert van 1,60
tot 1,85meter. Een diffusiewand ontbreekt. De

Aß). 1:

afvoerleiding van het bassin mondt uit in de
stadsgracht.
Bijdeinterne en externe drempel iseen
ultrasone hoogtemeter geplaatst om het overstortingsdebiet tekunnen bepalen.Deze meter
schrijft dewaterhoogte bij de interne drempel
en her debiet bij deexterne drempel op een
meetstrook.Medio 1997ister verificatie van de
debietmetingen eenTMX-hoogtemeter bij de
inrerne drempelgeplaarst. Dezeslaat per
minuut de hoogtemeting digitaal op.

Eenoverzichtvondemeetopstelling.

MEETCARROUSEL2

MEETCARROUSEL1

/

/

• ULTRASONE METER
• TMX METER

Tweemonstercarrousels,éénbijde interne
enéénbijdeexternedrempel,bevattenelk24
flessenvanéénlitet.Decattouselsnemen tijdsproportionelemonsters vanzesminuten zodra
eenoversrorringoptreedt.Bijdeanalysevande
monsters zijn mengmonstersgemaakt vantwee
ofmeerflessen.Deanalyseresultaren beslaan
hierdoor periodes van twaalfminuten oflanget.
Afbeelding 1geeft demeetopstelling weer.

Meetresultaten debietmetingen
Tussen augustus 1996enjuni 2000 traden
13 overstortingen in het bassin op,waarvan elf
ookextern overstortten. Bijdeanalysevan de
debietmetingen bleekdat de metingen van de
ultrasone meter en deTMX-meter niet met
elkaar corresponderen. Door een uitgebreidere
analysevan de metingen uit te voeren,isvoor
een aantal overstortingen een betrouwbaar
beeld van het debietsverloop verkregen. Een
volledigbeeld van alleoverstortingen isechter
niet beschikbaar.
Degemeten overstortingsfrequentie is
2,9keerperjaar. Het functioneren van het
rioolstelsel en het bassin isgemodelleerd met
het rioleringsmodel Balans(een reservoirmodel)voordeneerslagreeks vanhet KNMI inde
periode 1955-1979.Dezemodelleringkwam uit
opeenoverstortingsfrequentie van 3,8keet per
jaar opbasisvan het standaard inloopmodel
volgensdeLeidraad RioleringmoduleC2100.

Meetresultaten kwaliteit overstortwater
Het voormaligeZuiveringsschap Drenthe
heeft inde meetperiode 175mengmonsters
geanalyseerd, 105bij de interne drempel en70
bij deexterne drempel.Deanalyseomvatte de
parameters CZV,CZVnaéén uur bezinking
(CZV,h),Kjeldahl stikstof, totaal fosfor enzwevendestof Afbeelding 2geeft degemiddelde
waatden van demetingen en de range waarbinnen90procent van demeetwaarden zich
bevindt. Deafbeelding laatziendat het bassin
de hoogste concentraties CZVen zwevende
stofaanzienlijk reduceert. Degemiddelde concenttatiesCZVen zwevende stofnemen ook
enigszins af Voorde concentraties CZVih,Kjeldahl stikstofen fosfaat geldt dit niet. Deze
stoffen zijn opgelost en bezinken minder goed
dan CZVenzwevende stof Opvallend isdat de
gemiddelde waarden van de effluentconcentraties CZVthen Kjeldahl stikstofzelfs iets
hoger zijn dan degemiddelde influentconcentraties.Deverklaring isdat de vuilconcentraties tegen het einde van een (interne) overstorting duidelijk afnemen. Het gemiddelde van
delaatste kwaliteitsmeting van alle overstortingen bedraagt voor Kjeldahl stikstof bijvoorbeeld 10,2mg/l, terwijl het gemiddelde over
allemetingen 14mg/l bedraagt.Het laatste
deelvan een interne overstorting wordt geborgen in het bassin enstort niet extern over.De
H 2 O H ïi-iooi
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lagere vuilconcentraties drukken daarom het
gemiddelde van de influentconcentraties maar
hebben geen effect op het gemiddelde van de
effluentconcentraties.
Tijdens het onderzoek van NWRW(thema
5.2:devuiluitworp vangemengde rioolstelsels)
zijn aan de rioolstelsels van Loenen, Oosterhout, Bodegraven en Kerkrade kwaliteitsmetingen verricht. Degemiddelde waarden van
die metingen in Coevorden komen goed overeen met de in het NWRW-onderzoek gemeten
waarden. Het valt welopdat de spreiding in de
vuilconcentraties in het NWRW-onderzoek
groter is.Eenmogelijke verklaring hiervoor is
dat bij deanalysevande metingen in Poppenhare mengmonsters zijn gemaakt van twee of
meer monsterflessen.

Gerealiseerd rendement
Degemeten debieten en concentraties zijn
gecombineerd tot een verloop van de influenten effluentvrachten. Tabel 1 geeft van vier
nader bekeken overstortingen de gerealiseerde
rendementen. Het verwijderingsrendement
geeft aan in welke mate de influentconcentratiesgereduceerd worden door bezinking.
Het bergingsrendement van de overstorting van 19juli 1999ishoog.Dit werkt sterk
door in het totaalrendement. Bijde overstorting van 24oktober 1998ishet verwijderingsrendemenr voor CZVen zwevende stofnegatief Hierdoor ishet totaalrendement minder
dan het bergingsrendement. Deverklaring ligt
waarschijnlijk in meetfouten. Ertraden bij
dezeoverstortinggeengrote debieten op,
zodat uitspoeling van bezonken materiaal
onwaarschijnlijk is.
Degerealiseerde totaalrendementen in het
bassin van Poppenhare zijn over het algemeen
goed.
Veelalbedraagt het totaalrendement voor
CZVenzwevende stofmeer dan 50procent.
Het bassin voldoet hiermee aan de verwachtingen.

Datum

CZV

Rbe,rging

^verwijdering Rtotaal

^verwijdermglS) ~ y

^Verwijdering ^totaal

24 oktober 1998

0,23

(-0,22)

(0,06)

0,05

0,27

(-0,13)

(0,13)

1 m a a r t 1999

0,17

0,37

0,48

0,14

0,29

o,43

0,53

5j u l i 1999

0,18

0,52

0,6l

0,26

0,40

o,44

0,54

19j u l i 1999

0,58

0,50

0,79

0,22

0,68

0,63

0,85

Tabel1:

GerealiseerdrendementBBBPoppenhare.

j0(t)=oppervlaktebelasting (m/s)
Deoppervlaktebelasting isgedefinieerd als
het debietgedeeld door het horizontale oppervlak van het bassin.Tijdens een overstorting
varieert het debiet,en daarmee de oppervlaktebelastingen het verwijderingsrendement, in
de tijd. Met deformule van Kluckis het rendement momentaan teberekenen. Het verdient
dan devoorkeur om een andere definitie van
deoppervlaktebelasting te hanteren:
Sit

p a r a m e t e r / stof

Demeetgegevens van Poppenhare kunnen
inzicht geven in de toepasbaarheid van de formule van Kluck.Hiervoor ishet nodigom de
waarden tebepalen van deparameters p
(bezinkbare fractie) en vs(valsnelheid).Uit de
vergelijking van de met Kluck voorspelde
effluentvrachten en degemeten effluentvrachten zijn voor dezeparameters de 'best fit'waarden bepaald. Dewaarden verschillen per
stof) zoals tabel 2 laat zien.

0,7

0,5

0,8

valsnelheid vs(m/h)

7

3

5

Waardenvoorpenvsperstof.

Gedurende een overstorting verschilt de
nauwkeurigheid van de voorspelling van het
verwijderingsrendement met Kluck sterk.
Over het algemeen isdevoorspelling goed,
maar devoorspelde waarden kunnen soms
meer dan 100procent afwijken vande gemeren
waarden. Devolgende factoren kunnen de oorzaakzijn vande afwijkingen.'
Deriolen komen onder een hoek en aan de
zijkant het bassin binnen. Erisgeen diffusiewand in het bassin.Hierdoor wordt het
bassin niet gelijkmatig belast en bestaat
eengrotere kansop kortsluitstromingen.
In dezeomstandigheden isde formule van

Deafbeeldingen 3 t/m 5geven enkele voorbeelden van het verloopvan devoorspelde en
gemeren vuilvrachten in de tijd met de waar-

Overztcht.gemetenconcentratiesinfluenteneffluent.
Overzicht gemeten concentraties
gemiddelde en 90 % Interval
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p=bezinkbare fractie (-)
vs=valsnelheid van een deeltje (m/s)
30 H 2 0 * n-2001

SS

den voorp en vsvolgens tabel 2.De nauwkeurigheid van devoorspellingmet Kluck varieert
per oversrorting.Defout in de voorspelling
van her totaalrendement over de hele overstorting isin de helft vandegevallen minder dan
tien procent. Degrootste fout in de voorspellingvan het totaalrendement wascirca40procent.

H(t)=waterdiepte (m)
T(t)= verblijftijd (s)

A/b. 2:

CZV Niq

bezinkbare fractie p (-)

Tabel2:

H(t)
T(t)

Voorspelling rendement met de
formule van Kluck
Deformule van Kluck voor het voorspellen
van het verwijderingsrendement van een
bergbezinkbassin isafgeleid uit modelstudies
(zie'Het ontwerp van optimaal functionerende bergbezinkbassins' vanJeroen Kluck,Stowa
97-19).In situaties waarin de horizontale
stroomsnelheid in het bassin kleiner is dan
0,1m/s,luidt de formule:

SS

Nkj

^Verwijdering Rtotaal

!

CZV

CZV,B

N,

P»

SS

[mg/i]

[mg/l]

[10Vl]

[10*0/1]

[mgn]

PLATFORM

Ajb.y.

Ookzijn eraanwijzingen dat de kwaliteitsgegevens niet altijd kloppen. Soms
ligt ophet eind van een overstorting, wanneer destroming rustig isen een hoog
rendement verwacht kan worden, deconcentratie van het effluent hoger dan de
concentratie van het influent op het tijdstip t-T.Dit ishet geval bij de overstorting
van 24oktober 1998voorCZVen zwevende
srof

keurigzijn.Voordedebieten isdit aangetoond,omdat tweehoogtemeters zijn
gebruikt die verschillende waarden geven.

Kluckminder nauwkeurig;
Degemcren waarden voorzoweldedebieten alsdewaterkwaliteir kunnen onnauwVerloopvondegemetenenvoorspeldeejjluenrvrachtCZV.
Vracht CZV
19-07-1999

Conclusies en aanbevelingen
•

Deverzameldegegevensduiden erop dat
het rioolstelsel van Lootuinen / Poppenhareen herbergbezinkbassin Poppenhare
voldoen aan degestelde normen;

•

Degemeten concentraties CZV,CZV,!,,
Kjeldahl stikstof, totaal fosfor en zwevende stofvertonen eengrote spreiding.De
concentraties zijn tegen het einde van een
overstorting aanzienlijk lager dan in het
begin van een overstorting. Degemiddeldeconcentraties inPoppenhare liggen
ongeveer gelijk aan deconcentraties die in
het NWRW-thema 5.2onderzoek zijn
gemeten. Despreiding in degemeten concentraties isminder dan bij het NWRWonderzoek;

•

Vande vier nader onderzochre overstortingen ishet totaalrendement goed
geweest, met uitzondering van de rendementen voorCZVen zwevende stofbij de
overstorring van 24oktober t998.Bij deze
overstorringzijn effluentconcentraties
gemeten die hoger liggendan de influentconcentraties.Dit isveroorzaakt door
meetfouten;

•

Deformule van Kluckisgoed re gebruiken
voordevoorspellingvan het verwijderingsrendement van een bergbezinkbassin;
Debezinkbare fractie en de valsnelheid
zijn belangrijke parameters inde formule
van Kluck.Goede waarden voor deze parameters zijn nog niet bekend. Het isaan te
bevelen om gerichr onderzoek uit tevoeren naar de waarden van en spreiding in
deze parameters;

— C Z V gemeten
— C Z V Kluck vO=7 m/h

20:09 20:16 2024

20:31 20:38 20:45 20:52 21:00

21:07 21:14 21:21

Tijd (hh:mm)

Ajb.4:

Verloopvande^emetenenvoorspeldeejjluentvracht Ny.

Vracht N^
01-03-1999

— N k j gemeten
— N k j Kluck vO= 3 m/h

14:52

15:21

15:50

•

Tijd (hh:mm)

Verloopvaniegemeten envoorspeldeeffluenrvraeht SS.
Vracht SS
05-07-1999

•

— S S gemeten
— S S Kluck vO= 5 m/h

03:21

03:50

04:19
04:48
Tijd (hh:mm)

05:16

Hetverdient aanbeveling om bij het
meten aan rioolstelselsook neerslag te
meten. Het functioneren van rioolstelsels
issterk afhankelijk van het neerslagverloop,waardoor dezegegevens onontbeerlijk zijn. Met deneerslaggegevens iseen
verificatie van dedebietmetingen mogelijk. *

05:45
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Onderscheiden worden eenprimair eneen
secundair helofytenfilter. Bijtoepassing van
eenprimair helofytenfilter komt het afvalwater
direct ophethelofytenfilter. Eensecundair
helofytenfilter wordt voorafgegaan dooreen
voorbezinkinstallatie bijvoorbeeld inde vorm
vaneenklein BBB ofeen bergbezinkriool

Hdofytenfüterah
randvoorzienina

Dimensionering
Eengoede vergelijking vandeaanlegen
beheerskosten ende inpasbaarheid inde
omgeving vandesystemen ismogelijk nadat is
bepaald welke omvang eenhelofytenfilter met
een vuilreducerend vermogen vergelijkbaar
met eenBBB van165kubieke meter heeft.
Hiertoe isinhetontwikkelde model dejaarlijkse vracht aanCZVinheteffluent vande
systemen berekend bijeengemiddeld jaarlijks
neerslagverloop.Destelselgegevens terplaatse,
de hydraulische randvoorwaarden enhetzuiverend vermogen vanhet bergbezinkbassin
zijn hierbij alsrandvoorwaarden gehanteerd.

J. KOOMANS VANDEN DRIES, GEMEENTE BEDUM
H. BOOTSMAN, WATERSCHAPNOORDERZIJLVEST
A. TRAVAILLE, DHV

Bij hevige regenval kanhetrioolstelsel deovervloed vanwater nietaan. Hetmetafvalwater vermengderegenwaterstroomt danvia rioolovcrstorten m lietoppervlaktewater. Landelijk werken
gemeentenaanderealisatievande basisinspanning. Hierbij wordt devuillast van riooloverstorten
ophetoppervlaktewatergemiddeld metzo'1150 procentgesaneerd. Gemeenten kiezen, naast bronmaatregelen (zoals afkoppelen), veelalvoordeaanleg vanconventionele randvoorzieningen zoalshet
bcrgbczinkbassino/het bergbezinkriool. Detoepassing vaneenhelofytenfilter isineen aantal situaties cmgoed alternatiefvoorde aanleg vaneenkostbaar bergbeziukbassin.
Hetgemengde rioolstelselvandewijk Ter
Laan,indegemeente Bedum,stortjaarlijks
diversemalen overopdeTerLaanstermaar,een
watergangzonder verhoogde waterkwaliteitsdoelstelling,aanderand vanBedum.Volgens
hetBasisrioleringsplan (BRP)uit 1995zoumet
deaanlegvaneenbergbezinkbassin (BBB)van
165kubiekemeter achter dezeoverstort worden
voldaan aandebasisinspanning. Degeraamde
aanlegkosten van eenBBBindegegeven situatie
bedragen ruim een halfmiljoen gulden. Onderzocht isofdetoepassingvaneen helofytenfilter
hiereengoedalternatiefzou kunnen zijn. Door
dewaterkwaliteitsbeheerder ishierbij alsvoorwaardegestelddathethelofytenfilter minimaal
eenevengoedevuilreductie zou moeten realiseren alseenbergbezinkbassin volgensde uitgangspunten vangenoemd basisrioleringsplan.
Knelpunt bijdevergelijking vandezetwee
systemen isdedimensionering vanhet
helofytenfilter. Degroottevanhetbenodigde
helofytenfilter isberekend metbehulpvaneen
doorDHVontwikkeld rekenmodel.Achtereenvolgens lichtditartikeldewerkingvan beide
systemen toe,evenalsdedimensionering van
het helofytenfilter, devergelijking vanbeide
systemenendepraktische toepassinginBedum.

kingsproces inhetbassin. Hetbezonken materiaalenhetoverstortwater datinhetbassinis
achtergebleven wordt teruggepompt naarhet
rioolstelsel envervolgens afgevoerd naarde
zuiveringsinstallatie. Eenhelofytenfilter heeft
eveneens eenbergend vermogen eneenzekere
mate vanbezinking waardoor hetvuilgehalte
bij hetvol-endoorstromen vanhetfilter ineen
overstortsituatie zalafnemen. Hetwaterdat
achterblijft ophet filter, wordt niet teruggepompt naar hetrioolstelsel, maar doorhet
helofytenfilter gedeeltelijk biologisch gezuiverdenvervolgens ophet oppervlaktewater
geloosd.Ditproceskanworden gestimuleerd
doorhettoevoegen vanzuurstof tijdenshet
recirculeren vanhetafvalwater overhet filter.

Ajb.i

In deafbeelding zijn dejaarlijkse vrachten

Jaarlijksevuiluitworpvan eenbergbezinkbassinvan 165kubiekemetereneensecundairhelofytenfiltervan
240kubiekemeter(met BBR).
M
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Voorafgaand aande vergelijking vande
toepassing vaneenbergbezinkbassin metde
toepassing vaneenhelofytenfilter, wordtde
werking vandesystemen toegelicht. Een bergbezinkbassin heeft, naast een bergend volume,
een vuilreducerend vermogen door hetbczin-
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Devuiluitworp vaneenrandvoorziening is
onder meer afhankelijk vandebuigrootte.Op
basisvandefrequentie, degrootre vandebuienenhetzuiveringsrendement vaneenbergbezinkbassin, isdejaarlijkse vuiluitworpvan
een BBB meteen volume van165kubieke
meter berekend. Methetontwikkelde modelis
vervolgens hetbenodigde volume vaneen
helofytenfilter alsprimaire enalssecundaire
voorziening bepaald. Hierbij is rekening
gehouden metdespecifieke zuiveringsrendementen vanopgeloste enbezonken delen inde
doorsrroomde endecirculerende faseinhet
helofyrenfilrer enineenbergbezinkriool (BBR)
met eeninhoud van57kubieke meter,datvoor
het secundaire helofytenfilter kanworden
geplaatst. Indegegeven situatie ishetbenodigde volume vanhetsecundaire helofytenfilter bepaald op240kubieke meter envaneen
primair helofytenfilter op425kubieke meter.
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Bergbezinkriool +
Helofytenfilter
Bergbezinkbassin

PLATFORM

aanCZVinheteffluent vaneenbetgbezinkbassinmeteenvolumevan165kubiekemetet
eneensecundaithelofytenfiltet meteenvolumevan240kubiekemetetweetgegeven(met
57kubiekemeterBBR).Dezejaarvrachten zijn
indezesituatievootbeidesystemennagenoeg
gelijk(hetoppervlakonderdelijnen).Indeze
benaderingisrekeninggehoudenmetdejaarlijksefrequentie vandebuien.
Dezeafbeelding toontdatindegegeven
situatiehetsecundairehelofytenfilter bijbuienmeteenhoeveelheid neetslagtussende 12
en17millimeter eenhogerjaarlijks CZVvuiluitworpheeft danhetbetgbezinkbassin.Bij
zwaatderebuienheeft hethelofytenfilter een
geringerevuiluitworpdanhet betgbezinkbassin.
Opeenvolgendebuienkunnendeverblijf-

tijdvanhetafvalwatetophet helofytenfiltet
zodanigverkortendatonvoldoendevuilteductieplaatsvindt.Conform deLeidraadRiolering
isdaaromuitgegaanvanoverdimensionering
met15ptocent.Hetbenodigdevolumevaneen
helofytenfilter, meteenvuiluitworpgelijkaan
eenBBBmeteenvolumevan165kubiekemeter,
isvoordegegevensituatiemethetdimensioneringsmodelgelijkgesteldaaneensecundair
helofytenfilter van275kubiekemeter(meteen
BBRvan57kubiekemeter)ofeenprimair
helofytenfilter van490kubiekemeter.
Systeemkeuze in Bedum
Nadardeomvangvanhetprimaireenhet
secundairehelofytenfiltet isbetekend,isde
toepassingvaneenhelofytenfilter, opbasisvan
eengrootaantalaspecten,vetgelekenmetde

CascadchelqfyertfitterBeigeijk.

aanlegvaneenbergbezinkbassin.Ookandere
randvoorzieningen,zoalshetbergbezinkriool,
debergingszakendeRiotube,zijn indezevetgelijking meegenomen.
Uitdezevergelijkingblijktdatdeaanlegkostenvaneenptimaitenvaneensecundair
helofytenfilter (inclusiefBBR),lagerzijndan
deaanlegkosten vaneenbergbezinkbassin.
Hetbeheervanhethelofytenfiltet isechter
arbeidsintensiever danhetbeheetvaneen
BBB.Bijeenvergelijking vandecontante
waardevanhethelofytenfilter (inclusiefBBR)
enhetBBB,waarbijdekostenvootaanlegen
beheetzijnmeegenomen,blijkt het helofytenfilter metBBRduidelijkminderkostbaat.
Indeptaktijk bestaatmeerervaringmet
hetgebtuikvaneenBBBofeenBBRalsrandvoorziemng,danmettoepassingvaneen
helofytenfilter alsprimaireofsecundaire
randvoorziening.VoorBedumgeldtdatde
toepassingvaneensecundair helofytenfiltet
meteenBBRgoedinpasbaar isindelokale
situatieendeaanlegweinigoverlastzalgeven
voordeomgeving.Bovendienisdeverwachtingdathetfilterinopetationele toestand
eveneensweinighinderzalgeven.
DegemeenteBedumheeft opbasisvande
kostenveigelijking,degoedeinpasbaarheid in
deomgevingendeeenvoudigemogelijkheid
omindegegevensituatiehet helofytenfilter
grotertemaken,gekozenvootdeaanlegvan
eensecundairhelofytenfilter (incombinatie
meteenbetgbezinkriool)alstoetepassen
tandvoorziemnginTetLaan.Inmiddelsis
gestartmetdeaanleg.Verwachtwotdtdathet
helofytenfilter gereedisindeeerstehelft van
ditjaar.

r a — t

Helojytcnmaang

Toepassingsmogelijkheden
Metdezebenaderinglijkt deweggeopend
naareenbrederetoepassingvan helofytenfiltetsalstandvoorziening,zoalsditin bijvoorbeelddeVerenigdeStatenenindeons
omtingende Eutopeselandenhetgevalis.Toepassingvaneenhelofytenfilter isveelalminderkostbaardanconventionelerandvoorzieningen,waardoorgemeentenen
waterbeheerderseffectieve!deovetlastvan
riooloverstortingen kunnen aanpakken.
Helofytenfiltets kunnenopbepaaldelocaties
eenbelangrijke bijdrageleverenaanderealisatievandebasisinspanningenhetwaterkwaliteitsspoor.Helofytenfiltets btekenmet
namebactetiëlevetontreinigingenzeergoed
af Daaromkunnenhelofytenfiltets eenbijdrageleverenaande(vetdere)verminderingvan
risico'sdiezijn verbondenaanhetgebruikvan
oppervlaktewater indeomgevingvanriooloverstotten.•

H2O
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1400 PERCELEN IN GEMEENTE RAALTE KRIJGEN GEEN RIOLERING

Voorlichtingover
saneringafvalwater in
het buitengebied
InhetbuitengebiedvandegemeenteKaakt zijnruim 1.800percelennietaangeslotenopderiolering.
DeNederlandsewetgevingverplichtzoalsbekendallegemeentenertoeervoortezorgendatiedereen
in2005 isaangesloten ophetriool.Voorgebiedenwaardeinvesteringskosten tehooguitvallen,kan
deprovincieontheffinggevenvandezerioleringsplicht.Dezepercelendienenin2005aangeslotente
zijnopeeneigenzuiveringsinstallatie. Inbeidegevallengaat ervoordebewonersvan hetbuitengebieddekomendejarenveelveranderen.Hoewordenzijbenaderd?Een voorbeeldinhetbuitengebiedvandegemeenteRaalte.
IndezegemeentekreegDHV nahet
opstellenvanhetbeleidsplanvoorhetbuitengebiedopdrachtdevoorlichtingaandebewonersvanhetbuitengebied teverzorgen.Het
voorlichtingstraject behelstehetopstellenvan
eennieuwsbriefeneenenquête,hethouden
vantweevoorlichtingsavonden, het inrichten
vaneenhelpdeskwaarbewonersmetvragen
terechtkunnen enhetopstellenvaneenreactienota.
Dewerkzaamhedenzijnenerzijdsuitgevoerdomdebewonersvanhetbuitengebied
teinformeren enanderzijds omhetbestuur
meerinformatie teverschaffen voorvaststellingvanhetbeleidomtrent het buitengebied.
UithetdoorDHVin15199opgestelde

beleidsplan'Saneringlozingen buitengebied'
bleekdat400perceleneenaansluitingop het
rioolkrijgen.Deeigenarenvandeoverige1400
percelenmoetenzelfzorgen voorhetzuiveren
vanhunafvalwatet middelseenIBA(IndividueleBehandelingvanAfvalwater).
SamenmetdegemeenteRaalteiseen
voorlichtingstraject doorlopen.DeregioIJssel
Vechtisfaciliterend bijdevoorlichting
betrokkengeweest.Het voorlichtingstraject
kwameralsvolgtuittezien:
• Ineennieuwsbriefaanallebewonersvan
hetbuitengebied iskottweergegevenhoe
hetvoorgenomenbeleideruitzietenwat
degevolgenhiervanzijn.Middelseen
meegezondenenquêteformulier isinzicht

verkregenindespecifiekesituatievande
percelen;
• Tijdenseentweetal voorlichtingsavonden
ishetvoorgenomenbeleiduitvoerig
gepresenteerd.Deontwikkelingen op het
gebiedvanIBA'szijn toegelicht.Bewonets
kondenvtagenstellenaaneenpanel
bestaandeuitdeskundigen vangemeente,
waterschapenDHV. DoorDHV iseen
telefonische helpdeskingerichtwaar
bewonersgedurendedevoorlichtingsrermijn meropmerkingenenvragen
terechtkonden;
• Ineenreactienotazijnallereactiesdie
schriftelijk, viadehelpdeskentijdensde
voorlichtingsavonden binnenkwamen
gebundeld.Dezenotaisvoorhetgemeentebestuureenbelangrijke ondersteuning
voorhetverkrijgenvan maatschappelijk
draagvlakvoordeuittevoerenmaatregeleninhetbuitengebied.Dereactienotais
dooidegemeentegebruikt bijdedefinitievevaststellingvanhet gemeentelijk
rioleringsplan.
Dereactiesvandebewonerszijn inhet
algemeenpositief Hetbesefdatafvalwater in
hetbuitengebied schadeaanhetmilieuvetoorzaaktendatvanbewonerseen inspanning
wordtgevraagdiszekeraanwezig.Voorgebiedenmetontheffing vandezorgplichtzijner
veelvragenomzelfrioleringaanteleggen,
mededoordatnogveelonduidelijkheid
bestaatoveraanlegenbeheervanIBA's.
ing. P.Bovée en ir.R.Fox
(DHV Milieu &Infrastructuur] f

Tijdens tweevoorlichtingsavonden ishetvoorgenomen beleid uitvoeriggepresenteerd.
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' S C H O O N U I T H E T RIOOL'

Afkoppeleninde
praktijk
TijdensdeRIONED-dag infebruaripresenteerdeStichting RIONED hetideeé'nboek'Schoonuithet
riool'.Hetbeschrijft de60meestaansprekendea/koppc[projecteninNederland.Hetboekiseenselectievanmeerdan100a/koppelprojectendiebijdestichtingbekendzijn.StichtingRIONEDziethet
liefstdatzoweinig mogelijkschoonregenwaterviaderioleringwordtafgevoerd. Innieuwbouwis
afkoppelen vanderegenwaterafvoer inallerleivormen(doorwadi's,infiltratiebuizen, vijversmet
waterdoorlatenderanden]alredelijkgemeengoed aanhetworden.Inoudewijken ligtdatanders.
Hierisveelinventiviteitnodig.Opdezetweepagina'szietuenkelevoorbeelden uitWieringermeer,
MaastrichtenNijmegen.
DegemeenteWieringermeer enhet
hoogheemraadschap UitwaterendeSluizen
inHollandsNoorderkwartier zouden oorspronkelijk ongeveer 16miljoen gulden
investeren voorhet realiseren vandebasisinspanning.Hetgingomdeaanlegvan
bergbezinkbassins (vijfmiljoen), hetvergrotenvandecapaciteitvangemalenenpersleidingen(2,5miljoen) enhetuitbreiden van
dezuiveringscapaciteit vanderwzi(8,5miljoen).Hetwaterschapendegemeenteproberendiegezamenlijke kostenomlaagtebrengen.Doorhetafkoppelen van38 procent van
hetaangesloten verhardeoppervlakhoeft de
capaciteitvande rioolwaterzuiveringsinstallatieniet uitgebreid teworden.Degemeente
achthethaalbaar omindeperiodetot2005

AjloppeleninWieringermeer(foto:Tauw,Erwin
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30procentaftekoppelen,onder meerdoor
hetgebruikvanscheidingsputten.Door het
afkoppelen eneenbeperkt aantal aanvullendemaatregelen zijn deinvesteringen tot
ongeveer 12,5miljoen gulden gedaald.

Maastricht
Hetwaterophetdakvandebrandweerkazerne inMaastricht gaatniet rechtstreeks
hetrioolin.Hetgaatviaeenvijverophet
daknaarondergrondsevoorraadtanks.Daaruitwordthetopgepompt voordespoelinstallatievoordeslangen,hetwassenvande
auto'senomdebrandweerwagens vanbluswatertevoorzien.Devijver ophetdak heeft
verderduidelijk eenesthetische functie. Het
enigepraktische probleemdatzichvootdoet,

Herregenwaterverdwijntnietinhetriool,maarwordt
opspeelplekkenvandekinderen.gebruikt(foto:gemeenteNijmegen,J.Luijten).

isdat het stofdatindevijver valtervoor
zorgtdatdespuitkoppen vandeslangen
somsnietvoordevolle100procent functioneren.Debrandweer vanMaastticht gaat nu
depompen aanpassenomvandit probleem
aftezijn.

Nijmegen
InNijmegen wordtopinitiatiefvande
StichtingOnderwijs- enMilieuprojecten in
samenwerkingmetdegemeenteenhetzuiveringsschapRivierenland regenwater afgekoppeldbij kinderdagverblijven engebruikt

Hetregenwaterwordtopgevangenophetdakvandebrandweerkazerneenondermeergebruiktomdebrandweerauto'svanbluswatertevoorzien(foto:gemeenteMaastricht).

opwaterspeelplekken.Zoisbij het kinderdagverblijfPrimoeendakoppervlakvan
ongeveer 2200vierkantemeter afgekoppeld.
Het hemelwater stroomt vanafderegenpijpen viagotennaareen ontvangstpunt.
Vanafditpuntgaathetwater ondergronds
naareenreservoir.Zodraditvolloopt,
stroomt hetwaterviaeenoverloopineen
bovengrondse infiltratiezone.Ophet reservoiriseenhandpomp aangesloten.Dekinderen kunnen zelfhetwater oppompen.
Bijkinderdagverblijf DeTweelingisvolgenshetzelfde principeruim 500vierkante
meterdakoppervlak afgekoppeld. Hetregenwater wordt nugebtuikt indespeeltuin.

'Schoonuithetriool'istebestellenbijStichting
RIONED.Hetvoorbeeldenboekkosteƒ149,95.
Begunstigersbetalenjl.2p,-.
Voormeerinformatie:(0318)631111.

DeaanlegvaneengescheidenrioolstelselindegememteBoxtel(foto:HansDijkstra
advertentie

BrinckMasterclass
MagMaster magnetisch
inductieve flowmeter
De flowmeter voor praktisch
alle soorten water
Flens, wafer, compact en remote
uitvoeringen

Meting heen- en teruggaande
flow
Diameters van 15 t / m 2200 m m
Nauwkeurigheid 0,2 %,ook bij
lage snelheden
• D y n a m i s c h meetbereik:
1500 :1
• Beschermingsklasse
IP65 of IP68

Vrij p r o g r a m m e e r b a r e transmitter m e t LCD
Unieke CalMaster in-situation
calibratie verificatie
Diverse uitgangssignalen

I

DeBrinckMagMaster
Geproduceerd door: AIMP
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Postbus 21 3800 AAAmersfoort B R I N C K H M T Tel.033456 1230 Fax033456 13
www.brinck.nl
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N V A - S Y M P O S I U M 'HOLLANDS WATERKWALITEITSSPOOR I N
HOOG-NEDERLAND?

Basisinspanning
combinerenmet
verbeteringstedelijk
watersysteem
ProgrammagroepzvandeNVAverzorgdeop9meiinArnhemeensymposiummetalstitel'Hollandswaterkwaliteitsspoor inhoog-Nederland?'.Deprogrammagroep heeftvanoudsherinzameling
entransportvanafvalwater alstaakveld, maarbesteedtdelaatstejarensteedsmeeraandachtaan
stedelijkwaterbeheer.Tijdensdezebijeenkomststondhoog-Nederlandcentraalendanmetname het
rioleringsbelcid.Debasistnspanning isbekendekost.Metvervolgtrajecten bestaatvooralinwestNederlandalweerenkelejaren ervaring.OnderleidingvanDorineBurmanje, secretaris-directeur
vanhetwaterschapRijnenIJssel,werddestandvanzaken inhoog-Nederland besprokenendeeventuelebruikbaarheid vanervaringeninwest-Nedcrlaudgctoctst.Doorco-referenten naiedere lezing
commentaartelatengeven,bleefdediscussielevendig.
Debezoekers waandenzichin1997tijdensdeeerstelezingvanJohnJacobs(Zuiveringsschap HollandseEilandenenWaarden).
Zoweldehistorischeontwikkeling vande
functie vanhetoppervlaktewater als de
redenvandebasisinspanning vattehijbondigsamen.Omvervolgensdeervaringenvan
hetzuiveringsschap methetlogischevervolgtraject, hetwaterkwaliteitsspoor, toete
lichten.Hierbij wordtinveelsterkeremate
alsgelijkwaardige partners samengewerkt
doorwaterbeheerder engemeente, waarbij
juist hetwatersysteem centraal wordt
gesteld.Praktischeproblemen bijdeuitvoeringvandebasisinspanning zoals'bakkenplakken'(deaanlegvandure randvoorzieningen)engrotevertragingbijde
uitvoering,treden bijhetwatetkwaliteits-
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spoorinmindere mateop.Jacobssteltdat
eenstimuleringsregeling voorgemeentende
motorolievormtvooreen verantwoorde
invullingvandebasisinspanning.Diezorgt
nietalleenvooreenforseemissiereductieuit
hetrioolstelsel,maarookvooreenverdergaandeverbeteringvanhetwatersysteem.
Voorditlaatstekaneenwaterplan uitkomst
bieden.Dezeaanpakinlaag-Nederland
moet,ondanksverschillen inde fysieke
omgeving,ooktoepasbaar zijn voorhoogNederland, aldusJacobs.

Waterplan
Co-referent GerRenkens(waterschapDe
Dommel]memoreerdeinzijn reactiedatde
basisinspanning ookgezienmoet wordenals
eeneetste,niet wetenschappelijk onder-

bouwde,maarwelwaardevollestap.Veel
interessanter dandepercentagesemissiereductievormtdewijzevaninvulling.Hiermeewasdeaansluiting naat hetbetoogover
eenbredereblikvoorhetstedelijk water
gemaakt.VolgensEduSimon (gemeente
Zwolle]ishetuitgangspunt vaneengoede
watetkwaliteiteenmaatschappelijk plicht
voorgemeenteenwaterbeheerder.Zowelhet
milieu alsdebutgersprofiteren hiervan.
Middelshetwaterplan kunnen gezamenlijk
doelengepresenteerd envooreenlangere
termijn uitgevoerd worden.Hierdoor vervalt
denoodzaakvooringewikkelde discussies
overdebasisinspanningofhet waterkwaliteitsspoor.Deintegralebenaderingbleekuir
dediscussiemetdezaalbijzonder gewenst:
instedelijkgebiedbestaanzoveelmeerfactorendanhetrioolstelseldievaninvloed
zijn ophetwatersysteem.
WillemBrouwer (gemeenteArnhem)en
MarioMaessen(Grontmij) gingen inhun
duo-presentatie inopdepraktische kantvan
hetstedelijk waterplan inArnhem.De
bezoekershebben uitleggekregen overde
verschillendedeelsystemen vanArnhem.
Rivier,polder,snelstromend beeksysteemen
poldersystemen metveelkwelzijnde
belangrijksteonderscheidengebieden,met
iedereeneigenaanpak.Omdekennisvan
hetsysteem tevergrorenendepotentievan
hetwatersysteem tebepalen,iseenmonitoringsprogramma opgezet.Ditismetname
toegespitst ophetoppervlaktewater.De
afzonderlijke engezamenlijke effecten van
riooloverstorten,beschaduwing,regenwaterlozingen,bladval,woelvissenenvissers,eendjes voerenenwatervogels komtin
meerofminder helderematetotuitdrukkinginhetwatersysteem.Opvallend is de
Arnhemsekeuzeomdepotentievanhet
watersysteem inteschattennauitvoering
vanhetmonitoringsprogramma enditpas
naenigejaten tevertalenin streefbeelden.

Hierdoor wordt weliswaar latergestart,
maarzullenmaatregelen volgensde
gemeentedoeltreffender kunnen zijn.Veelal
wordtopbasisvan'expert-judgement'op
voorhand eenstreefbeeld opgesteld, waarbij
dan meeronzekerheid overhettebehalen
einddoel ontstaat.
EduSimonwaarschuwde vooronduidelijkheid overderolvandeverschillendepartijen ineenwaterplan.Naast hetgegeven dat
eenheldererolverdelingmoetbestaan,moet
hier tevenshelderoverworden gecommuniceerd.Vanwegedezeerspecifieke omsrandighedendielocatie-afhankelijk zijn, pleitte
Renkensvooreen'on-the-site'beoordeling
vanhetwatersysteem doordebeheerders.
Hijbeveelt hetparalleluitvoerenvanenerzijds maatregelen aanhetwatersysteem en
anderzijds eenmonitoringsprogrammaaan.
Welwaarschuwde hijervooruitdemeetinspanningkantenklarerecepren teverwachten:deanalysevanresultaten levert zinnige
informatie, maarsomsookonverklaarbare.
TEWOR
Onaangekondigd inhet programma,

maarzeertoepasselijk voorhet middagsymposium,wasdepresentatie vanRobvander
Boomen(Witteveen+Bos)overhet waterkwaliteitsmodelTEWORvoor stromende
wateren.Inopdracht vanSTOWAiseen
modelinstrumentarium ontwikkeld waarbij
voorstromende wateren waterkwaliteitsberekeningen kunnen worden uitgevoerd.
Dooreenaantalparamerersinvijfklassente
schalen,kunnen voorspellingen worden
gemaakt dieondersteunend kunnen werken
voorwaterbeheer instedelijkgebiedin
hoog-Nederland.Laterditjaar zalhet model
-gratis-terbeschikkingworden gesteld
doorSTOWA. Uitdezaalvielzowelwaarderingalsenigescepsistebeluisteren;waarderingvanwegedemogelijkheid voormodelmatigeondersteuningvankeuzesvoor
maatregelen,scepsisvanwegehet probleem
vandebeperktecalibratievanhetmodel.

Twee doelen
Indeafsluitende paneldiscussie met
sprekersenco-referenten werd nadrukkelijk
gepleitvoordeuitvoeringvanzowelde
emissiereductie vandebasisinspanning als
eenverdergaande verbeteringvan hetstede-

lijk watetsysteem,bijvoorbeeld viaeen
waterkwaliteitspoor. Hetwaterplan wordt
doordeaanwezigenalseennuttig instrumentgezienvooreenintegrale benadering.
Eengezamenlijke doelstelling,gedragen
door betrokkenpartijen, ishierin essentieel.
Devoorsen tegensvan monitoringsprogramma's zijn besproken.Een'ecoscan'kan
oprelatiefeenvoudige wijze veel informatie
opleveren.Maardecomplexere fysisch/chemischeanalyseszijn somsookessentieel.
Hetjuiste recept hiervoor isnognietgevonden.DagvoorzitterDorineBurmanje ziet
zekereenuitroepteken verschijnen achterde
titelvanhetsymposium:Hollandswaterkwaliteitsspoor inhoog-Nederland!, uiteraardbinnen defysieke omstandigheden.De
combinatie vanbeleidsmatige beschouwingenenpraktische plannen maaktehetsymposium interessant.
Tekst:SanderGeenen, namens programmagroep zvandeNVA
Foto's: KarstJanvanEsch,
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...doen deprojecten van WarecoAmsterdambvalruim 20jaar.
Hetingenieursbureau bestaat uiteenenthousiast team vanervaren
adviseurs, dieoplossingsgericht uwcomplexe engrootschalige

Bent ugeïnteresseerd ineeninnovatieve

projecten uitvoeren.

partner, directe contacten, professioneel

Warecoisactief ophetgebied van waterbeheer, bodemsaneringen

advies endoeltreffende oplossingen?

funderingen.
Neem contact op met:

Onzeadviseursvandeafdeling waterbeheer worden betrokkenbij:

Wareco Amsterdam bv

• Afkoppelstudies enhetontwerp vaninfiltratiesystemen

ir. J.H.Bouma

• Grondwaterbeheersplannen

Diemerhof 20,Diemen

• Natte structuurplannen vanin-of uitbreidingswijken

Postbus12120

• Gedetailleerde grondwatermodellenvanhetstedelijk gebied

1100 AC Amsterdam ZO

• Ontwerp vansystematische grondwatermeetnetten

Telefoon 020-695 4398

• Grondwateroverlast bijwoningen

Telefax 020-69582 59

• Ontwerpvanregelbare drainagesystemen

E-mail info@wareco.nl

m

• Ontwikkelen van GIS applicaties voor stedelijk grondwaterbeheer

www.wareco.nl
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ACTUALITEIT

EVALUATIE VAN RIOLERINGSBELEID I N LIMBURG

Realisatiebasisinspanningen
aansluitenbuitengebiedlopenachter
Derealisatievande basisirtspauningenhetaansluitenvanhetbuitengebiedopderioleringlopen
achter,iniedergeva!indeprovincieLimburg.Ditblijktuithetrapport'Depijp in,depijpuit',dat
hetrioleringsbeleidvan1996tot2000evalueert.Dejinancié'leinschatting uit151517lsvolgens het
rapporteenrealistische:metderealisatievandeuitvoeringsmaatregelenisongeveeréén miljard
guldeugemoeid.Dekostenvanderioleringszorgzullen,hoewelmindersneldandeajgelopenjarcn,
groeiennaarcirca450guldenperhuishoudenin2008.
InhetWaterhuishoudingspkn1991-19515
isopgenomen datgemeenten uiterlijkin
1993 moeten beschikkenovereenrioolbeheerplan,eninhetkadervandeWet
milieubeheer isper1januari 1994hetopstellenvaneengemeentelijk rioleringsplan
(GRP)verplicht.HetCollegevanGedeputeerdeStatenvanLimburgheeft degemeentenin
1995verzochtdezeplannen ookdaadwerkelijkoptestellenendebasisinspanningvóór
1januari 1998 terealiseren.OokzijngemeenteninhetkadervandeWetmilieubeheer
verplichtzorgtedragen vooreendoelmatige
inzamelingentransport van afvalwater.
Hiervoorontbrakechtereenprovinciaal toetsingskader,metnamevoorhetbuitengebied.
Uiteindelijk ishetrioleringsbeleid vasrgesteldindenota Rioleringsbeleid Limburgin
april 1997. Eenaantalbelangrijkedatauit
dezenotazijn verstreken,endatwasaanleidingvoordestuurgroep Rioleringsstrategie
omviaeenenquêtedestand vanzakenbijde
gemeenten teinventariseren.
Debelangrijkste zakendiedegemeenten
volgensdebeleidsnota hadden moeten realiseren,zijn heropstellen vaneengemeentelijk rioleringsplan (1januari 1994),hetinhalenvanachterstalligonderhoud, hetsaneren
enopheffen vanlozingenindegebouwde
omgevingenherrealiserenvandebasisinspanning (devuiluitworpvanhetstelsel
magniet méérbedragendandievaneen
referentiestelsel). Debasisinspanning moest
gerealiseerdzijn per1januari 1998,behalve
alsgemeenten goed kunnen motiveren
waaromrealisatieniet mogelijk is.
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Ookmoetengemeentenzorgdragenvoor
eendoelmatige inzamelingen transport van
afvalwater binnendegemeentegrenzen.Dat
betekentdatwoningen inhetbuitengebied
ófmoeten wordenaangesloten ophetriool
ofdatdaarvooreenontheffing moet worden
verleendendeeigenaarcq.bewonervanhet
betreffende pandzelfvooreenzuiveringsinstallatie moetzorgen.Hiervoorzijn evenrueelsubsidies beschikbaar.
UitdeenquêtediedestuurgroepRioleringsbeleid heeft uitgevoerd,blijkt datlang
niet alledoelstellingen zijn gehaald.Zohebbenwelallegemeenten eenGRPopgesteld,
maardekwaliteit hiervan isnogal wisselend.
Dekwaliteitvandeplannen neemt toenaar-

Deaanlegvanrioleringinlietbuitengebied.

matehethandeltomdetweedeofderde
'generarie'.Maardebasisinspanning isniet
doorallegemeenten gehaald.Welwordtbij
allegemeenren gewerktaanhetachterstalligeonderhoud:riolenworden geïnspecteerd
enwaarnodigisbegonnen merhervervangenvanriolering.
Ookdebuitengebieden zijn nogniet
klaar.Waarschijnlijk zullenuiteindelijk zo'n
1400woningen nietwordenaangeslotenop
deriolering,maaropeenIBA. Hiervoormoetendegemeentenwelaanvragenvoorontheffing indienenbijdeprovincie,enten tijdevandeenquêrehadden slechtsdrievande
54gemeenten datookdaadwerkelijk gedaan.
Deprovincieheeft inmiddelsverzochtde
aanvragen vóór1juli 2002intedienen.Verderblijkt dateenaantalwoningen diein
(zeer)kwetsbaregebiedenstaan,nogniet
zijn aangesloten opofwel riolering ofwel
vootzienzijn vaneenIBA-systeem.

Aanbevelingen
Aandehandvanderesultaten vande
enquête,waaraan 52vande54Limburgse
gemeenten hebbendeelgenomen, hebbende
opstellerseenaantalaanbevelingen enacties
opgesteld.Zomoetendegemeenten deuitvoeringvandebasisinspanningenhetaansluitenvanhetbuitengebied krachtigerter
hand nemen,enmoetendegemeenten dein
deGRPopgenomen realisatietermijnen hiervoorinacht nemen.
Ookmoetendeaansluitingen inhetbuitengebied,duurzaam waterbeheer en financiëleaspectenwordenopgenomen inhet
gemeentelijk rioleringsplan.Deprovincie
moet hetbestuurlijk overlegmet gemeenten
diedebasisinspanningendeaansluitingvan
het buitengebied binnen degestelde termijn
nierhalen,intensiveren enbestuursconvenanten metdebetreffende gemeenten
afsluiten.Verdermoerengemeenten operationeleplannen opstellenen dezejaarlijks
actualiseren.Ookmoetengemeenten duurzaamintegraal waterbeheer implementeren
inhetbeleidendeuitvoeringhiervanter
hand nemen.Tenslortemoeten waterbeheerdersendeprovinciedegemeenten
stimulerenomschoonregenwater vanhet
rioolaftekoppelen.Bijnieuwbouw kunnen
demeerkostenvanafkoppelen verrekend
wordeninde grondprijzen.
Eenlaatsteaanbevelingvandeopstellersvandenota isdatdezeenquêtetweejaarlijks, inietsgewijzigde vorm,wordt uitgevoerd, f

