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watersysteem terechtkomt. Dekwaliteit van
het afstromend hemelwater wordr onder meer
bepaald door aard en omvang van toegepaste
bouwmetalen. Dit kan dan bijvoorbeeld leiden
tot eengrotere zinkbelasting van het oppervlaktewater. Verder zijn effecten ook afhankelijk van dekwaliteit van inlaatwater, dat vaak
van regionale herkomst is.
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Veelwatersystemen voldoen nogniet aan dewaterkwalitcitsdoelstclhncjen voorzink en koper. In
circa 40 procent van deoppervlaktewateren wordt de norm (MTR-waarde) voorzink overschreden en
in 85procent voor koper. Bouwmetalen die in aanraking komen met(afstromend wam vormen een
substantiële bron.Toch komt deaanpak van deemissies uit de bouw in depraktijk notj nauwelijks
van dc^roud. Onduidelijkheid overen verschillende percepties van deproblematiek alsmedeeen
sterkeonderlinge afhankelijkheid van de betrokken partijen voorejectueriruj van beleid zijn daarvan de oorzaken.

Op initiatiefvan RIZAiseen handreiking
opgesteld waarmee regionale en lokale overheden gebiedsgericht beleid kunnen ontwikkelen, in dit geval specifiek uitgewerkt voor
koper, lood en zink. Dehandreiking voorziet
in een stapsgewijze aanpak, die bestaat uit een
regionale diagnose,een verkenning van maatregelen en acties,keuzebepaling en vervolgens
in samenwerking met anderen uitvoering
daaraan geven (zieafbeelding 1].
Dit artikel beschrijft de eetste drie stappen, namelijk de redeneerlijn voor regionale
diagnose waarmee inzicht kan worden verkregen in het beïnvloedbare deel van de waterkwaliteit door gebiedsgericht beleid. Dit
wordt de 'verbeterruimte' genoemd. De
uitwerking van beschikbare instrumenren
voor beïnvloeding van actoren, de vierde stap
in deafbeelding, wordt in het hiernavolgende
artikel beschreven.

Per watersysteem bestaan belangrijke
verschillen in aard, omvang en oorzaak van de
waterkwaliteitsproblemen. Het generieke
emissiebeleid van preventie en toepassing van
stand der techniek speelt met in op deze
verschillen. Gebiedsgericht beleid vormt een
aanvulling op het generieke beleid. Het gaat
uit van gebiedseigen waterkwaliteitsproblemen en biedt daarmee de basis om tot formulering van specifiek gewenste brongerichte
maatregelen te komen. Water isdaarnaast een
steeds belangrijker aspect geworden voor de
kwaliteit van woon-, wetk- en leefomgeving
en dus worden steeds hogere (kwaliteits)eisen
gesteld aan water. Per locatie kunnen functie-

gerichte doelen worden nagestreefd, die verder
gaan dan de MTR-waarden, regionaal oflokaal
maatwerk dus.

Pragmatische aanpak

Deaanpak van lokale emissiebronnen
vervult een sleutelrol in het gebiedsgericht
beleid.Toch ontbreekt vaakgoed inzicht in de
relatie tussen maatregelen op lokaal niveau en
de te verwachten effecten opdat niveau. Meerdere ontwikkelingen in het stedelijk waterbeheer zijn daarop van invloed. Een voorbeeld
van een dergelijke oorzaak/gevolg-keten is het
afkoppelen van verhard oppervlak, waarbij het
hemelwater met de riolering m stroomt, maar
via infiltratie oflozing weer direct in het

Er iseen vrij pragmatische aanpak
ontwikkeld voor het bepalen van de verbeterruimte. Pragmatisch in dezin, dat ook met
weinig gegevens en in veelsituaties een
(globale]beoordeling van de waterkwaliteitssituatie en de verbeterruimte kan worden
gemaakt. Dit duiden weaan als regionale
diagnose.Dezebestaat uit enkelestappen (zie
afbeelding 2)die moeten worden doorlopen
om een beeld te schetsen van de belangrijkste
emissies en daaruit resulterende waterkwaliteitssituatie, de mogelijke verandering van de

A/b.1:

A/b. 2:
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waterkwaliteit in de autonome ontwikkeling
en de mogelijke verbetering van de waterkwaliteit door gebiedsgerichte aanvullende
maatregelen.
In een ondersteunende spreadsheet zijn
(landelijke) emissiefactoren gecombineerd
met gebiedsspecifieke emissieverklarende
factoren en (geo)hydrologische kenmerken.
Dezecombinatie maakt een globale analyse
mogelijk in termen van volumestromen en
waterkwaliteit en van de mogelijkheden en
effecten van maatregelen. Bij voorkeur
kunnen ook lokalegegevens worden gebruikt.
Destappen zelfzijn weer onderverdeeld. De
aanpak is ter illustratie allereerst gebruikt
voor koper, lood en zink, maar is breder
toepasbaar.
I m m i s s i e b e e l d staat centraal
Het bepalen van het immissiebeeld vormt
de kern van de aanpak. Dit immissiebeeld is
een fractiediagram, dat de relatieve bijdrage
van verschillende emissiestromen aan de
waterkwaliteit op dagbasis weergeeft. Daarbij
zijn verschillende emissiebronnen gekoppeld
aan continue, neerslagafhankelijke en peilafhankelijke emissiestromen (zietabel).Op
dezewijze wordt inzicht verkregen in de
temporele variatie in waterkwaliteit en welke
bronnen daarvoor opelk moment verantwoordelijk zijn. In de analyse worden immissiebeelden opgesteld en vergeleken voor de
huidige situatie,de autonome ontwikkeling
en als resultaat van maatregelpakketten. Met
behulp van lokale monitoringsgegevens kan
het immissiebeeld opeenvoudige wijze
worden 'scherp gesreld'. Deze correctieterm
compenseert het feit dat alleen een verdunningsberekening isuitgevoerd. Uiteraard kan
een dergelijke correctieer ook toe leiden dat
niet ingecalculeerde bronnen gemaskeerd
worden.Alvorens tot correctie over regaan is
het dus wel van belang kritisch tezijn op
mogelijk vergeten zaken.

Stationaire emissiestromen.
• kwel(bij riviergebonden kwel rekening houden met een peilafhankelijke intensiteit),
• effluenrdebiet droogweerafvoer,
• wegen en spoorwegen (belastinggrotendeels door de lucht).
Neerslagafhankelijke emissiestromen
• Neerslag op verhard oppervlak en kassen komt voor hergrootste deel direct tot afstroming
met uitzondeting van een interceptie/verdampingswaarde;
• riooloversrorten en regenwarerlozingen, boven een bepaalde omvang van de 24uurs neerslag.
Peilafhankelijke emissiestromen
• inlaat van water,
• kwel (ingeval van riviergebonden kwel).
Tabel1.

Onderscheidenemissiestromen.

scan op de aanwezigheid van deze bronnen in
combinarie met enkele watersysteemkenmerken geefr aleen redelijke indicatie van de
potentiële overschrijding van MTR-waarden.
Deinvloed van de emissiesrromen van koper,
lood en zink varieert sterk van moment tot
moment en van plaats tot plaats.Periodieke
metingen op een beperkr aanral meesral in de
hoofdwarergangen gelegen meerpunten geven
maar beperkt zicht op mogelijke overschrijdingen van MTR-waarden en de daarvoor
verantwoordelijke bronnen. De invloed van
neerslagafhankelijke emissiestromen, zoals
riooloverstorten en regenwarerlozingen kan
aan de hand van periodieke meringen daarom
maar moeilijk in beeld worden gebrachr. Toch
kunnen deze incidentele lozingen vooral op
kleiner water tot hoge pieken in de concentratievan koper, lood en zink leiden. Deze kortdurende hoge pieken kunnen, bij regelmatig
optreden, ecologisch relevanr zijn en bijvoorbeeld leiden tot de verdwijning van karakreristiekegevoeligesoorten.Met het spreadsheet

Afb. 3:

kunnen ook deze korrdurende pieken in beeld
worden gebrachr.
Waterkwaliteitsproblemen hangen ook
samen met de kwaliteit van de waterbodem.
De kosten van onderhoud en beheer hangen
sterk samen de saneringsklasse. In Amsterdam
bijvoorbeeld iseen substantieel deel van de
waterbodem alleen door zink ingedeeld in
klasse4.Dit brengt veel hogere kosten voor
verwerking van bagger met zich meedan als
het klasse 1 of2wasgeweest. In dat geval is
het zowel milieuhygiënisch alsookvanuit de
optiek van reducrie van maarschappelijke
kosten belangrijk om de bronnen van vervuiling aan te pakken. Dewaterbodemkwalireir is
afhankelijk van veelmoeilijk in te schatten
processen en isdaarbij sterk hisrorisch
bepaald. Om toch te voorzien in een globale
kwanntatieve indicatie van het risico op
verontreiniging van de waterbodem in het
ontvangend watersysteem wordt gekeken naar
deverwachte samenstelling van de zwevende

IndeKorteraarsePolder isdeinvloedvan inlaarwater enotujenoleerdc melkvcebednjven dominantwatc
concentratiekoperbetre/t.

Dediagnose levert meestal een vrij
eenduidig beeld op van degrootste waterkwaliteitsproblemen en de meest bijdragende
emissiebronnen. Het immissiebeeld geeft
daardoor direcr aleen goede indicatie ofen zo
ja, met welk soort maarregelen waterkwaliteitsdoelstellingen kunnen worden gehaald.
Gebiedsgerichte maatregelen voor bouwmeralenzijn aan deorde als vastgesteld wordt dat
kwaliteitsdoelstellingen voor koper, zink en/of
lood in een watersysteem worden overschreden en de bijdrage van bouwmeralen daarin
het nemen van maatregelen rechtvaardigt.
Demeeste overschrijdingen van de MTRwaarde voor koper, lood en zink worden
veroorzaakt door bekende bronnen. Een quick
l6
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fractie-diagram voor koper (ongecorrigeerd) in de Korteraarse polder (Huldig* Situatie)
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gerichte maatregelen voor bouwmetalen of
rioleringsmaatregelen sorteren hier dus meer
een effect op de waterkwaliteit dan op het
niveau van degehele polder.Afbeelding 5
geeft tenslotte een voorbeeld van een stedelijk
gebied met weinig waterinlaat en een dominante bijdrage vanuit het gescheiden rioolstelsel (Watergraafsmeer inAmsterdam).

fractiediagramvoor Koper (ongecorrigeerd)in deelgebiedKorteraarsepolder (Autonome
ontwikkeling)
»Cllrtaal
C7 ovwstortnoen
CIOw«gen builen bebouwdehom
• C9vnlood en jachttiegel
• CSonganoJeerde mHkue«bednfven
« C0 ongenolMldewoningen

Het nut van de leidraad
Deredeneerlijn isontstaan door de noodzakelijke en nuttige stappen uit verschillende
cases te combineren. Het nut ervan isdat het
een systematische analyse van de waterkwaliteitssituatie ondersteunt. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met variatie in ruimte
en tijd en daarmee samenhangende gebiedsspecifieke knelpunten en kansen.

A/b.4:

IneenstedelijkdeelvandeKorteraarsepolderzijndeeffectenvanoverstortiiigeriduidelijkerzichtbaar.

stofdie in het ontvangend watersysteem tot
bezinking komt.

Bevindingen uit cases
Met de redeneerlijn en het spreadsheet
zijn enkele casesgeanalyseerd. Zo is een
indruk verkregen van de mogelijkheden tot
verbeteringen die met gebiedseigen maatregelen kunnen worden nagestreefd. Duidelijk
blijkt dat de waterkwaliteit de resultante
vormt van de combinatie van waterhuishouding en emissies.De mogelijkheden voor
gebiedsgericht beleid zijn daarom sterk afhankelijk van waterinlaat, kwelen wegzijging,
maar ook van het volume van het ontvangende water. In situaties met veel waterinlaat
isde 'verbeterruimte' door gebiedsgericht
beleid klein. Daar isvooral autonoom een
verbetering van de waterkwaliteit te verwachten alsgevolgvan generieke brongerichte
maatregelen bovenstrooms.
In andere gebieden hebben de waterkwaliteitsproblemen wel een meer lokaal karakter
en zouden met gebiedsgerichte maatregelen
kunnen worden aangepakt. Maatregelen met
relatiefveelgunstig effect zijn de aanpak van
ongezuiverde lozingen, het terugdringen van
riooloverstorten en regenwaterlozingen en een
vermindering van het gebruik van de metalen
koper, lood en zink als bouwmaterialen.
Eén van de driegeanalyseerde cases betrof
een landelijke gebied (Korteraarse Polder,
omgeving Nieuwkoop) met weinig bebouwing. In dit gebied wordt veelwater ingelaren
ter compensatie van de wegzijging. Daarom is
dedominante invloed van inlaatwater vrijwel
het gehelejaar merkbaar (zieafbeelding 3).
Een verbetering door gebiedsgerichte emissiemaatregelen zal vanwege deze omvangrijke

inlaat beperkt zijn. Kenmerken als oppervlak,
aanwezigheid van emissiebronnen, emissiefactoren en hydrologische kenmerken zijn in
de spreadsheet eenvoudig te variëren en
maken het bijvoorbeeld mogelijk de nadruk
op deelgebieden te leggen. Zo is het mogelijk
situaties die qua grondgebruik (bebouwingsintensiteit) ofhydrologie afwijken te analyseren. In afbeelding 4iseen immissiebeeld weergegeven van een deelgebied binnen de KorteraarsePolder metjuist een hoger aandeel
bebouwing. Op deze wijze wordt snel inzichtelijk gemaakt hoe verschillende emissiebronnen anders uitwerken op de resulterende
waterkwaliteit en blijkt ofsprake kan zijn van
lokale knelpunten dan wel kansen voor verbetering. In afbeelding 4isdat onder meer te
zien aan een grilliger verloop van het diagram
en de grotere bijdrage van overstorten. Bron-

A/b. 5:

Dekwaliteitwordt^rotendeels

Het spreadsheet maakt vooral ook een
analyse mogelijk van dewijze waarop emissiestromen en waterhuishouding op elkaar
inspelen. Hierdoor ishet mogelijk ook in
situaties zonder meetgegevens een indicatie te
krijgen van de kans op overschrijding van
MTR-waarden voor koper, lood en zink. Het
spreekt voor zich dat de kwaliteit van de input
in hoge mate de kwaliteit van de uitkomsten
bepaalt. Daar waar uitsluitend met landelijke
kentallen wordt gewerkt, geeft het een goed
bruikbare eerste indicatie.Het gebruik van
meer specifieke gegevens betreffende bronnen
en waterkwaliteit vergroot de kwaliteit en
bruikbaarheid van de analyse.
Deeffecten van ontwikkelingen en
(gebieds)specifieke maatregelpakketten
worden helder in (immissie)beeld gebracht,
waarmee een goede basis wordt gelegd voor de
uiteindelijk beleidsmatige keuze.De keuze
voor het nemen van maatregelen dient daarbij
in de bredere context van integraal milieubeleid te worden geplaatst. Het beleidsmatig

doorderegenwateruitlatenvanhet^eschciden rioolstelsel.

fractiediagram voor zink (gecorrigeerd)inA'dam-Watergraafsmeer (HuidigeSituatie)
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afwegingsproces waarookandereaspecteneen
rolspelen,zoalsmaatschappelijk ofbestuurlijkdraagvlak,bepaaltuiteindelijk ofdemaatregelenookdaadwerkelijk worden uitgevoetd.
Alsbouwmetaleneenrelevantebron zijn
voorderegionalewaterkwaliteit,dan ligthet
inderedeprioriteit tegevenaanhetlaten
treffen vanmaatregelen.Uiteenuitgevoerde
inventarisatie blijkt dat verschillende
geschikte maatregelen,qua kosten,doelmatigheidenmilieurendement voorhandenzijn om
deemissievankoper,zinkenlooduitdebouw
tevoorkomen ofreduceren.Voorheelveel
toepassingenzijn bijvoorbeeld kunststof
hout,gecoatstaalofbetonalsalternatieve
materialen beschikbaar. Vanzelfsprekend
moethierbij worden uitgegaan vaneenintegralebenadering.Ominzicht tekrijgen inde
milieu-effecten vaneenproductgedurendede
productie,hetgebruik,totenmetde afvalfase
gebruikt menmeestalhet instrument vande
levenscyclusanalyse (LCA). Deervaringleert
datproductvergelijking metbehulp vanLCA's
zeldeneeneenduidigevootkeur vooréén
product oplevert.Heteindoordeelhangtaf
vanhetbelangdatmenhechtaandeafzonderlijke milieueffecten. Eenregionalediagnosevandewatetkwaliteitsproblemen biedt
dan indebesluitvormingeengoedebasisom
eventueleknelpunten dooremissiesuitde
bouwduidelijk neertezetten.
Hetbeïnvloeden vanbouwprocessen kan
nietdoordewaterbeheerder alleen worden

Symposium
Op27juni aanstaandevetzorgendeUnievanWaterschappen enhetRIZAeensymposiumover
gebiedsgericht beleidvoorschoonwater.Hetsymposium isbedoeldvoormedewerkers bij
provinciesenwaterschappen, maarookvoorgemeenteambtenaren dieactiefzijn ofwillen
wordenophetgebiedvanstedelijk waterisdebijeenkomst interessant.
Hetsymposium heeft totdoelpraktischehandvatten tebiedenvoothetontwikkelenen
uitvoetenvangebiedsgerichte aanpakvanwaterkwaliteitsproblemen dieveroorzaakt worden
doormetnamediffuse bronnen vanwaterverontreiniging.Degebiedgerichteaanpakwotdt
concreetgemaakt aandehand vandeproblematiek vandeuitlogende bouwmetalen.
Hetsymposium bestaatuit eenplenairgedeelteeneenaantalworkshops(vijfsessies,waarvan
ertweeofdriekunnen wordengevolgd).Hetplenaitegedeeltegaatinopvragenals:hoe
ontwikkeljeeenvisieopgebiedsgericht beleid?Watisderolvanwaterhierin?Hoeontwikkel
jeeeneffectief planvanaanpakvoothetemissiebeleidvoorwater?
Indeworkshops wordtvetvolgensdieper ingegaanopdeuitwerkingvanhet gebiedgericht
waterkwaliteitsbeleid. Inéénvandesessiesstaatdecasusinhettekenvandebron bouwmetalen.Verderkomenindesessiesonderwerpen aanbodals:derolendemogelijkheden vande
diverseoverheden enregioteamsdiffuse bronnen,(on)mogelijkheden van gemeentelijke
waterplannen enhetuitvoeren vaneenregionalediagnose.
Voormeerinformatie:ArnovanBreemenvandeUnievanWaterschappen(070)3519761 ofRuudTeunissenvanhetRIZA(0320]298527.

uitgevoerd.Waterbeheerders kunnen vanuit
hun belangenenbevoegdheden welinitiatief
nemen enandetepartijen bijde formulering
enuitvoeringvanhetbeleid betrekken.Een
belangrijke taakvoorwaterbeheerders isdaarbij hetovertuigen vananderepartijen vande
noodzaak 'hun' instrumenten ookintezetten
voorwater.Debeschreven redeneerlijngenereertdaarvoorargumenten vanuitdewaterkwaliteit vooreenbrongericht beleid.

Perspectiefop zink
Indeafgelopen periodezijn verschillendeonderzoeken overde
emissiesvanzink inH20gerapporteerd.Dezeinopdrachtvan
RJZAuitgevoerdeonderzoeken hebbeneenonderlinge samenhang.
Eénvandebelangrijke lessenuitdebeleidsimpasseoverzinkemissies(EllenvanBuerenetal,H20nr.4van23 februarij.L,pag.
22-24)' s dathetdooiparrijen aftroeven vanelkaar metonderzoeksrapporten niettoteenoplossingkanleiden.Ditheeft ervoor
gezorgddatwezijn blijven stekenindscussiesoverdeaarden
omvangvandeemissiesenonvoldoendeaandacht hebbengegeven
aaneenplanvanaanpakvoorverminderingdaarvan.
Omuit dieimpassetegerakenisgezamenlijk metdeindustrieeen
studieaanbesteed bijTNO,waaroverinhetvorigenummeris
gerapporteerd (R. Korenrompetal.,pag.15-17: "Lagereemissiesvan
zinkuit bouwmaterialen:defeiten".
Ishiermeenu het laatstewoordgezegd?Jaennee.
Ja,dit iswatwealsgezamenlijk overeengekomen uitgangspunt
voordeafspoelsnelheid vanzinknemen.Maardatneemt nietweg
datnoodgedwongen sprakeblijft vanveelschattingen omdat,
zoalsTNOookconstateett, indivetsebasisgegevens behoorlijke
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onzekerheden resteren.Opditpunt blijft behoefte bestaanaan
verbeteringvandebeschikbarekennisenzalhieraan doorRIZA
ookinvullingwordengegeven.
Nee,hetmarkeertjuist hetstattpunt vandediscussieovetwaar
wewelennietzinvolaaneenverminderingvandeemissies
kunnen werken.Hoejemetdefeiten vervolgensomwiltgaan,
vormtzonder twijfel eenbronvoornieuwediscussies.Zinkafspoelinguitbouwmaterialen isondanksdelagereinschattingnog
steedseenbronvanbetekenis.Debijdragevandebouwaande
totalebelastingvanhetoppervlaktewater metzinkblijkt uitde
TNO-emissieregistratie circa34procent tezijn.
Uitmetingen inoppervlaktewater blijkt echterookdatnietoveral
waterkwaliteitsproblemen bestaan rondzink.Inspelendopdeze
verschillen heeft hetRIZAvoorstellen ontwikkeld hoegebiedsgericht deproblematiek kanwordenaangepakt.Opdevoorgaandeen
devolgendepagina'svindtuartikelen overdezegebiedsgerichte
aanpak.Daarnaastzijn dooroverheidenindustrie afspraken
gemaaktovethetontwikkelen vannieuwe,minder uitlogende
producten oftoepassingen.
FredWagemakeren RuudTeunissen f

