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ijssel,WaterleidingMaatschappij Overijssel en
hetwaterschapReggeenDinkel hebben
sameneenonderzoeksstrategie vastgesteldom
denegatieveofpositievegevolgenvoorde
grondwaterkwaliteit inteschatten.

A/koppelenvanverharde
oppervlakkeninstrijdmet
grondwaterhescherming?
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Hetvasthouden van regenwaterinstedelijkgebiedstaat sterk indebelangstelling. Devoordelen
voorderiolering,dewaterzuiveringsinstallatieendelokalewaterhuishouding zijn meestal aanzienlijk. Desituatie wordtcomplexeralswordtoverwogen afstromend regenwaterteinfiltreren ineen
grondwaterbeschermingsgebied. Dewaterleidingmaatschappij en degrondwaterkwaliteitsbeheerder
stellen hetduurzaam waarborgen van degrondwaterkwaliteit endebeheersbaarheid vanrisico'sop
verontreinigingen alsecubelangrijke voorwaarde.Ditspanningsveld isonderzochtvooreenrenovatiewtjk inHengelo(O).Uitditonderzoek blijkt dat, mededoordekeuzevanecuverbeterdgescheidenrioolstelsel enecubujfennjver, winst istebereiken,omdat meerrelatief schoon regenwatervia
hetgrondwaterbeschermingsgebicd wordtafgevoerd. Meteenstapsgewijze benadering metmonitoringvandewaterkwaliteit wordtuuverdergewerktaan dezecombinatievan afkoppelen van
verhardoppendak envasthouden (infiltreren) van water.
Dewoonwijk deHengeloseEswordtde
komendejarengrotendeels opnieuwingericht,waarbij eengrootdeelvandewoningen
wordtgeslooptenvervangendoornieuwbouw.Indewijk ligteengemengdrioolstelsel,waaropveeldrainage isaangesloten.In
deoorspronkelijke renovatieplannen werd
uitgegaan vanvetvangmgdoor eenzelfde
systeem.Ditisookopgenomen inhet
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).Inmiddels
isbeslotendewoningen éndestraten énde
rioleringgeheeltevernieuwen.Hierdooris
hetmogelijkgeworden omeengemengd
rioolstelsel inbebouwdgebiedomtebouwen
toteenverbeterdgescheiden rioolstelsel.
Daarbij wordt hetafvalwater en afstromend
regenwatervaneendrukbereden straatafgevoerdnaarde rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Hetafstromende regenwater vandakenen
woonstratenenhetdrainagewater uitdewijk
wordenopgecontroleerdewijzeafgevoerd naar
eenvijver mhetaangrenzendeWeusthagbos.
Indezevijver vindtretentieplaats.Deoptie
bestaatomhetwateruitdevijver te infiltreren
inhetWeusthagbos.Vanwegedegrondwateroverlast indewijk,wordthet afstromend
regenwater nietindewijkzelfgeïnfiltreerd.
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Devijverenhet
Weusthagbos liggen
inhetgrondwaterbeschermingsgebied van
het pompstation
Hasselo.Degrondwaterkwaliteit indit
gebied wordtbedreigd
doorverschillende
verontreinigingsbronnenzoalsstortplaatsenenbedrijven,de
autosnelwegAiende
Houtmaatleiding,een
beekwaaropverschillende riooloverstorten
lozen.De afwatering
vandewijk naarde
vijver isalleen
aanvaardbaaralsgeen
Ajb.i
Situatie-schets.
grotehoeveelheden
verontreinigingen
wordenaangevoerdengeen risico'svoorde
grondwaterkwaliteitbestaan.Devoorgenomenaanpassingen mogendusniet strijdig
zijn metdeprovinciale milieuverordening.
DegemeenteHengelo,deprovincieOver-

Aanpassing rioolstelsel
Deregenwaterafvoer meteenverbeterd
gescheiden rioolstelsel biedtdevolgendevoordelenbovenhandhaving vanhet bestaande
gemengderioolstelsel metdaaroplozende
drainage:
Voorde rioolwaterzuiveringsinstallatie
geldtdatdepiekafvoer vanuithetrioolstelselvandeHengeloseEsafneemt van
133 naar30 kubiekemeterperuur.Daarnaast isberekend datdejaarafvoer vanuit
deHengeloseEs naardezuiveringsinstallatieongeveerwordt gehalveerd.
Voorhetresterendegemengde rioolstelsel
inhetbovenstroomsegebiedgeldtdat
voortaan innagenoegdegeheleHengelose
Esenhetachterliggende gebied'waterop
straat' berekend wordt.Ditstemt overeen
met hetoptreden vanwatetoverlast inde
praktijk. Metdeaanlegvaneenverbeterd
gescheiden rioolstelsel indeHengeloseEs
wordt inhetachterliggendegebiedeen
aanzienlijke verbetering berekend.
Voordewaterkwaliteit geldt hetvolgende.
Deoverstorten vanhet huidige rioolstelsel
veroorzaken eenslechtewaterkwaliteiten
eenenkelekeervissterfte. Omeenindicatietegevenvandereductievandevuiluitworpzijn berekenmgengemaakt.Aanpas-

singvanhetrioolstelselvoor 10 hectare
verhard oppervlak leverteenreductieop
vandevuiluitworp metcirca80procent.
Datis30procentlagerdanbijeenstelsel
datnetaandebasisinspanning voldoet.
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StapB
onderzoekkwaliteitwater uit
verbeterdgescheiden rioolstelsel
(literatuuronderzoek)

StapA
onderzoekkwaliteitdrainagewater
(metingen)

ernstigeverontreiniging
nee
ja
StapC
onderzoektotalebelasting
waterwinning Hasselo
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geenafvoernaarvljv:

sterketoenamebelasting
geringetoename belasting
neutraalof afnamebelasting L—,

fes/fa, slotennaar Hoütmaatiejdtógj
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StapD

Afl).2

monitoringwaterkwaliteit

voldoet aan

voldoet aan'normen'

infiltratiebesluit

oppervlaktewater

tegenvallende
kwaliteit

'Beslisboom'afwatering HengeloseEs(maatregeleneningrepenzijngearceerdaangegeven).

Voor de regionale waterhuishouding leidt
de aanpassing van het rioolstelsel ook tot
voordelen. Momenteel leiden zware buien
tot overstorten. Deze veroorzaken een
sterk gepiekte afvoer, wat ongunstig is
voor de waterhuishouding in de regio
Twente. In de nieuwe situatie wordt voorzien in retentie.Vanuitde retentievijver
stroomt het water gelijkmatig naar de
omgeving. Uiteraard ishet een bescheiden
effect door de beperkte grootte van het
projectgebied.

Afvoer regen- en drainagewater
In de nieuwe situatie wordt al het afvalwater en ongeveer de helft van het regenwater
afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.Deafvoer naar de vijver bestaat jaarlijks
uit circa 80.000 kubieke meter drainagewater
en 27.000kubieke meter regenwater. Voor de
afvoer van overtolligwater uit de vijver
bestaan twee opties,namelijk afvoer via sloten
naar de Houtmaatleiding ofafvoer naar infiltratievoorzieningen in het Weusthagbos.
De keuze tussen beide opties hangt afvan
degevolgen voor de grondwaterkwahteit in
het Weusthagbos. Het afstromende regenwater kan verhoogde gehalten verontreinigingen
bevatten door bijvoorbeeld uirloging (dakgoten van zink) en het meevoeren van straatvuil.
Deze verontreinigingen stromen bij een verbeterd gescheiden rioolstelsel voor een groot deel
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar
komen ookgedeeltelijk in de vijver terecht.
Daarnaast kan niet op voorhand worden
uitgesloten dat het drainagewater uit delen
van de wijk verontreinigd is.

Duurzame kwaliteit
Dedrinkwaterproductie in het Weusthag-

bos vereist een duurzame kwaliteitsborging
van het grondwater. Daarom zijn, behalve de
gemeente en het waterschap ookde waterleidingmaatschappij en deprovincie intensief bij
de plannen betrokken. Gezamenlijk zijn
verschillende stappen doorlopen in de besluitvorming (zie'beslisboom'). Het doel van het
onderzoek is steedsgeweest om mogelijke
bedreigingen van degrondwaterkwaliteit te
bepalen en waar mogelijk winst te realiseren
voor alle betrokken partijen.
Alsuit één van de stappen blijkt dat er een
reële bedreiging voor de grondwaterkwaliteit
is,dan moet worden geconcludeerd dat afvoer
via het bos in strijd ismet de provinciale
milieuverordening en dat het water uit de
vijver niet geïnfiltreerd mag worden.
Tot nu toe zijn destappen A,B en Cuit
het schema doorlopen. Na de aanpassingen in
het rioolstelsel wordt de waterkwaliteit gedurende éénjaar bijgehouden. Vervolgens wordt
een definitieve beslissing over de afvoer (infiltratie ofafvoet viasloten) genomen.
Drainage- en overstortwater (stappen A enB)
Voorde grondwaterwinning Hasselo is het
van belang dat afvoer ofinfiltratie van water
uit de vijver degrondwaterkwaliteit niet
bedreigt. Om het effect te kunnen inschatten
iseerst een voorspelling voor de toekomstige
waterkwaliteit in de vijver gemaakt. Hierbij is
uitgegaan van menging van drainage- en
afstromend regenwater in de verhouding 70:30
en isgeen rekeninggehouden met waterkwahteitsprocessen. Dekwaliteit van het drainagewater isonderzocht door monsters te
nemen bij dezes pompputten.
Het verbeterd gescheiden rioolstelsel was
tijdens het onderzoek nog niet in werking.
Daarom isde kwaliteit van het afstromend
regenwater ingeschat op basis van literatuur-

gegevens.Devoorspelde waterkwaliteit is
vervolgens vergeleken met de waarden uit het
infiltratiebesluit diegelden voor oppervlaktewater dat in de bodem wordt geïnfiltreerd
met het oogop waterwinning, de grenswaarden voor oppervlaktewater uit de Evaluatienota Water en de streefwaarden voor grondwater.
Deberekende concentraties van de meeste
stoffen voldoen aan het infiltratiebesluit, de
streefwaarde en degrenswaarden. Uitzonderingen vormen chroom en zink. Voor deze
metalen worden onder andere de waarden uit
het infiltratiebesluit overschreden. De hogere
concentraties zink en chroom zijn respectievelijk een gevolg van het afstromende regenwater en het drainagewater. Vanwege de
verhoogde concentraties isafvoer viaof infiltratie in het Weusthagbos niet zonder meer
toepasbaar.Afvoer van water naar her Weusthagbos wordt ook niet direct afgewezen
omdat de voorspelde concentraties zink en
chroom wel in dezelfde orde van groorte
liggen alsde waarde uit het infiltratiebesluit.
Deberekeningen bevatten een aantal
onzekerheden. Zo is de kwaliteit maar één
keer gemeren. Daarom isnader onderzocht
wat het effect en de risico's voor de grondwaterwinning zijn. Hiervoor is,na afronding van
stappen Aen B,doorgegaan met stapC.
Water- enstojjciibalans (stap C)
Het nader onderzoek is begonnen met het
opstellen van een waterbalans voor het grondwarerbeschermingsgebied. Tabel 1 geeft de
waterbalans voor de huidige situatie en de
situatie bij afvoer van afstromend regenwater
en drainagewater naar de vijver weer.
Deveranderingen van de huidige waterbalans zijn afhankelijk van de afvoer vanuit de
vijver. Hiervoor bestaan de twee eerder
genoemde opties:afvoer viasloren naar de
Houtmaatleiding (Deafvoer via de Houtmaatleiding neemt toe.Deoverige posten veranderen niet.) ofinfiltratie van watet in het Weusthagbos.
Dewaterbalans is uitgewerkt in een
stoffenbalans door aan deverschillende waterstromen representatieve concenttaties te
koppelen.Deze representatieve concentraties
zijn gebaseerd op metingen (Witteveen+Bos,
1997)ofliteratuurgegevens (NWRW, 1980).
Behalve het water uit de vijver zijn de
volgende verontreinigingsbronnen meegenomen:
de Houtmaatleiding waar verschillende
riooloverstorten liggen,
grondwarerverontreinigingen die worden
meegevoerd vanafeen tiental bodemverontreinigingslocaties (stortplaatsen en
bedrijven)juist bovenstrooms van het
H2O
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huidige situatie

aanvoer van water
neerslag
aanvoerHoutmaarleiding
toestromendgrondwater
HengeloseEs-drainagewater
HengeloseEs-afstromendregenwater
totaal
afvoer van water
verdamping
afvoer Houtmaarleiding
winningpompstation
totaal
Tabel1.

-

-

700.000

700.000

700.000

380.000

380.000

400.000

452.000

452.000

358.000

75.000

75.000

nvt
nvt

27.000

27.000

1.634.000

1.560.000

500.000

500.000

500.000

342.000

444.000

370.000

690.000

690.000

690.000

1.532.000

1.634.000

1.560.000

1.532.000

WaterbalansgrondwaterbeschermingsgebiedHasselo(inmVjaar).

grondwaterbeschermingsgebied,
verwaaiing vanafde autosnelwegAi
(afstromend regenwater vormt geen
bedreiging omdat dit water viagoten en
buizen geïsoleerd wordt afgevoerd)
en afvalwater van enkele ongerioleerde
huishoudens.

Het berekende,relatieve aandeel van de
verschillende bronnen is met staafdiagrammen gepresenteerd voor optie 1.
Uit de afbeelding blijkt dat grondwaterverontreinigingen de belangrijkste belasting
vormen, gevolgd door de Houtmaarleiding.
Dezebronnen gezamenlijk vormen 80tot90
procent van de totale belasting.
Alshet water uit de vijver via sloren
afstroomt, blijft de herkomst van het grondwater in het bosgelijk en verandert de kwaliteit van het opgepompte grondwater niet.
Door verdunning verbetert de kwaliteit van de
Houtmaatleiding enigszins.

Afo.3

toekomstige situatie
optie1
optie2.
afvoer viasloren
infiltrarie

Infiltratie van het water uit de vijver heeft
tot gevolgdat uiteindelijk ongeveer 15procent
van het opgepompte grondwater afkomstig zal
zijn uit de vijver. Dir betekent dat minder
grondwater uit de omgeving wordt aangetrokken. Omdat binnen het intrekgebied van de
winning een aantal bodemverontreinigingen
ligt, heeft het infiltreren van water uit de
vijver uiteindelijk een licht positiefeffect op
de grondwaterkwaliteit. Deafname van de
concenrraties verschilt per stof Voor de
beschouwde stoffen (chroom, zink, minerale
olie en lindaan) zijn reducties van 3tot 11
procent berekend. Hierbij isgeen rekening
gehouden met kwaliteitsverbetering in de
vijver door afbraak en bezinking.
Vervolg: monitoring (stap D)
Vanwege de mogelijke kwaliteitsverbetering isgezamenlijk besloten het onderzoek
naar het afvoeren van water naar het Weusthagbos voort tezetten. Degemeente Hengelo

Ook daarna ismoniroring gewenst in
verband met de kwaliteitsborging op lange
termijn. Door periodieke monitoring van het
water in de vijver kunnen kwaliteitsveranderingen in het drainagewater ofhet afstromende regenwater rijdig worden gesignaleerd.

Conclusies
Verschillende bij het waterbeheer betrokken instanties hebben op het eerste gezicht
tegengestelde belangen bij het waterbeheer
rondom het pompstation Hasselo.In een gezamenlijk opgesteld onderzoeksprogramma is
na een aantal stappen tot het inzicht gekomen
dat het afvoeren van afstromend regenwater
en drainagewater naar de vijver en vervolgens
de Houtmaatleiding waarschijnlijk geen
negatiefeffect heeft op de grondwaterkwaliteit. Indien het water uit devijver in de bodem
infiltreert, wordt zelfs een licht positief effect
opdegrondwaterkwaliteit verwacht. Dit betekent dat de aanpassingen in de riolering en
afwatering voordelen oplevert voor alle instanties die bij het waterbeheer zijn betrokken.

Belastinggrondwatabeschamingsgebiea doordiversebronnen.

Grondwater
Ongerioleerd
Houtmaatleiding
Hengelose Es
Snelweg
verontreinigingsbron
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isinmiddels be2igmet de aanleg van de benodigde voorzieningen.
In het onderzoek wordt nu overgegaan tor
stap D.Devoorzieningen zijn dan al grotendeels aangelegd. Het water uit de vijver
stroomt via sloten naar de Houtmaatleiding.
Gedurende eenjaar wordt de kwaliteit van het
water uit het regenwaterstelsel, het drainagewater en het water in de vijver afzonderlijk
gemomtoord. Deze fase van monitoring is
nodig omdat in de besluitvorming tot nu toe
slechtsgebruik kon worden gemaakt van
beperkte gegevens en de balansen op een
aantal aannamen zijn gebaseerd.Alsde kwaliteit tijdens de monitoring voldoer aan de
verwachting, wordt daarna overgegaan tot de
aanleg van infikratievoorzieningen. Bij een
tegenvallende waterkwaliteit kan een isolerende kleilaag op de bodem van de sloten
worden aangelegd zodat debeïnvloeding van
degrondwaterkwaliteit minimaal is.
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Deze conclusie isgebaseerd op een beperkt
aantal gegevens en zal daarom worden
geroetst door gedurende eenjaar te monitoren. Met de monitoring kan de verwachte
kwaliteitsontwikkeling worden geverifieerd.
Deresultaten van het onderzoekzijn sterk
locatie-gebonden en kunnen dus niet worden
verraald naar een algemene beleidsregel.
Het onderzoek heeft ook tot beter inzicht
geleid in de bedreiging van her grondwaterbeschermingsgebied. Voorduurzame bescherming van de grondwaterkwaliteit zijn in dit
gevalde sanering van bodemverontreinigingen en de reductie van riooloverstorten op de
Houtmaatleiding de meest effectieve maatregelen, f

