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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
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• Ontwikkelen van GIS applicaties voor stedelijk grondwaterbeheer

www.wareco.nl
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