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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
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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?
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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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advertentie

Emotron, al zo'n 20jaar toor
van frequentieregelaars voor o.a. de

waterbehandeling.

Constante innovatie enontwikkeling zorgen ervoor dat
de producten voldoen aan de hoogste eisen en wensen
van onze opdrachtgevers.

Water vuilofscho
Emotronregelt'tgew
Emotron,eenNederlandse ontwikkelaar en producent vanfrequentieregelaars,
softstarters enlastmonitoren,kanueenuitgebreideondersteuninggeveninde
waterbehandeling, zoals afvalwaterzuivering, poldergemalen en drinkwaterprocessen. Emotronbiedt usupportvanontwerptot completeinstallatie.
OokdenazorgwordtdoorEmotronperfectgeregeld.Emotron,eenbetrouwbare
partnervoorvelejarenoptimalewaterbehandeling.
Neemvoor nadereinformatiecontactmetonsopof bezoekonzewebsite.
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