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Overzicht van STOWA-rapporten

In de periode september 1995 tot en met
december 1996 werden door de STOWA
de volgende rapporten uitgebracht.
95-17 Onderzoek naar de milieubezwaarlijkheid van polyelectrolyten in
rwzi's
Polyelectrolyten, hun monomeren en
bijproducten komen in het slib, in het
gezuiverde water en in het oppervlaktewater terecht als gevolg van het inzetten
van deze vlokhulpmiddelen op diverse
plaatsen in het zuiveringsproces.
Het rapport beschrijft het onderzoek naar
de mogelijke milieubezwaarlijkheid van
deze stoffen onder Nederlandse omstandigheden. De risico's worden beoordeeld op
basis van de begrippen PEC (predicted
environmental concentration) en NEC
(no effect concentration). ISBN-nummer
90.74476.37.6. (f 30,-).
95-18 Slibverwerking bij biologische
defosfatering
Bij biologische defosfatering in de hoofdstroom wordt polyfosfaat gevormd, dat
onder anaërobe omstandigheden in de
slibverwerking weer uit het slib kan vrijkomen. Hierdoor ontstaan interne P-rijke
retourstromen, die aanleiding kunnen
geven tot verhoging van de P-concentraties
in het effluent. Deze studie gaat in op de
factoren die van invloed zijn op de fosfaatafgifte en op de mogelijkheden de fosfaatafgifte te voorkomen. ISBN-nummer
90.74476.36.8. (f30,-).
95-19 Evaluatie van het HSA-model
voor toepassing in Nederland
In het STOWA-rapport 'Handboek stikstofverwijdering' wordt de HSA-methode
aanbevolen als de best beschikbare dimensioneringsmethode voor de stikstofverwijdering. Deze methode was echter gebaseerd
op Duitse randvoorwaarden, waardoor een
voorbehoud gemaakt werd voor het gebruik
inNederland. Het rapport geeft de resultaten
van de toetsing van de HSA-methode aan
de Nederlandse omstandigheden en de aanpassing van specifieke parameterwaarden.
ISBN-nummer 90.74476.38.4. (f 30,-).
95-20 Inventarisatie van koolstofrijke
afvalstromen
Bij vele productieprocessen komen
organische afvalstoffen vrij, die vanwege
hun koolstofgehalten ingezet kunnen
worden bij de nutriëntenverwijdering in
de zuivering van huishoudelijk afvalwater;
daar immers moet vaak een extra, externe
koolstofbron worden toegevoegd. In het
rapport worden potentiële afvalstromen
geïnventariseerd en geselecteerd aan de
hand van een aantal criteria.
ISBN-nummer 90.74476.40.6. (f30,-).

96-01 Behandeling van stikstofrijke
retourstromen op rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Enkelvoudig reactorsysteem
voor ammoniumverwijdering via nitriet
('SHARON'-proces)
De behandeling van interne stikstofrijke
retourstromen, vrijkomend bij de slibverwerking na de slibgisting, biedt een
mogelijkheid om met zo min mogelijk
kosten en ruimtebeslag de stikstofeis
alsnog te kunnen halen.
Stikstofverwijdering uit dit retourwater
- een relatief zeer geringe hoeveelheid met
een relatief grote stikstofvracht - kan de
stikstofbelasting op de rwzi met 10 tot 20%
verlagen. Dit rapport beschrijft onderzoek
naar de toepasbaarheid van een biologisch
proces zonder slibretentie, waarin ammonium tot nitriet wordt genitrificeerd en
vervolgens gedenitrificeerd. ISBN-nummer
90.74476.39.2. (f30,-).
96-02 Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op rwzi's. Handleiding voor
het vaststellen van geuremissies bij rwzi's
(tweede editie)
In de Nederlandse emissie Richtlijnen
(NeR) zijn regelingen opgenomen ter
beoordeling van de geuraspecten van
inrichtingen. Voor bepaalde 'homogene'
bedrijfstakken, zoals de communale rwzi's,
kunnen aparte regelingen worden opgenomen. De Bijzondere Regeling in de NeR
geeft richtlijnen voor de berekening, beoordeling en beperking van de geuruitworp
van de rwzi's. De handleiding geeft op
eenvoudige en eenduidige wijze aan hoe
men de geuremissies van een rwzi vaststelt,
evenals de in de omgeving optredende
geurconcentraties. ISBN-nummer
90.74476.41.4. (f30,-).
96-03 RAM, versie 1.0 Neerslagafvoermodule. Handleiding
Een van de beperkingen bij het gebruik
van oppervlaktewatermodellen, zoals
DUFLOW, HYDRA of SOBER, is het
ontbreken van een goede beschrijving van
het neerslag-afvoerproces, een aspect dat
onontbeerlijk is in de praktijk van het
waterbeheer. Om deze reden is de neerslagafvoermodule RAM ontwikkeld voor het
operationele gebruik, zowel als 'stand
alone', als gekoppeld aan een oppervlaktewatermodel. De handleiding is uitgebracht
in het Engels en voorzien van computersoftware op bijbehorende diskette. ISBNnummer 90.74476.42.2. (f30,-). Rapport
f 50,-; prijs voor software, beheer en
onderhoud op aanvraag.
96-04 Stekkerdoos Water. Definitie
standaarduitwisselingsformaat (SUF-OW)
Via de 'Stekkerdoos Water' is op basis van
de gegevensstandaard van de Unie van

Waterschappen een universeel uitwisselingsformaat ontwikkeld, waarmee alle voorkomende vormen van interne en externe
uitwisseling mogelijk wordt. In het rapport
wordt het standaardformaat gedefinieerd
voor de uitwisseling tussen oppervlaktewater- en grondwatermodellen, en voor de
conversie tussen rekenmodel, stekkerdoos
en GIS-applicaties. Verder beschrijft het
rapport de gegevensmodellen voor
oppervlaktewater- en grondwatermodelllen,
waarbij gedetailleerd wordt ingegaan op
de gegevensstructuren, entiteit- en
attribuutbeschrijvingen.
ISBN-nummer 90.74476.43.0. (f50,-).
96-06 Stowabase 1995. Onderzoeksdatabank voor waterbeheerders.
Met de Stowabase wordt beoogd het
opbouwen en actueel houden van een
databank met informatie over onderzoek
dat de deelnemers in de stichting STOWA
in eigen beheer (laten) uitvoeren.
Dit rapport geeft een overzicht van de
informatie die eind december 1995 in de
databank was ingevoerd. ISBN-nummer
90.74476.45.7. (f40,-).
96-07 De Hydrotheek 1995. Overzicht
van Nederlandse publicaties HYDROLOGIE, WATERHUISHOUDING,
ECOLOGIE EN AFVALWATERZUIVERING.
De Hydrotheek 1995 geeft een overzicht
van alle in 1995 uitgegeven publicaties die
zijn opgenomen in de dit bestand. Catalogiseren, ontsluiten, bewaren en uitlenen
geschieden door de bibliotheek van het
Staringcentrum te Wageningen.
ISBN-nummer 90.74476.46.5. (f40,-).
96-08 Methoden voor influentkarakterisering. Inventarisatie en richtlijnen
De karakterisering van het rwzi-influent
op de parameters CZV, BZV, Nkj, P en
droge stof is van belang voor de optimalisering van de procescontrole en voor de
dimensionering van de rwzi. Ook de
modellen voor het dimensioneren en
simuleren van de zuiveringsprocessen
vragen een gedetailleerde influentkarakterisering. Het rapport gaat in op de
huidige methoden voor de karakterisering
van de CZV- en N-fracties in het influent
en geeft richtlijnen waarmee de influentkarakterisering voor de huidige praktijk
bevredigend kan worden uitgevoerd.
ISBN-nummer 90.74476. 47.3. (f30,-).
96-09 Metingen aan rioolstelsels en
oppervlaktewater. Leidraad voor metingen en meetprogramma's
Metingen aan stelsels en voorzieningen
zijn uitermate kostbaar door de specifieke
omstandigheden, de bijzondere
(moster)apparatuur en de vaak lange meet-
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duur. Het is daarom van groot belang dat
de meetresultaten voor een efficiënt
gebruik onderling vergelijkbaar, goed
toegankelijk en eenduidig interpreteerbaar
zijn. Deze leidraad gaat in op de aspecten
van het opzetten van praktijkmetingen aan
het functioneren van de riolering en het
daardoor beïnvloede oppervlaktewater,
van het opstellen van de meetprogramma's
en de organisatie en uitvoering van
dergelijke meetprojecten.
ISBN-nummer 90.74476.48.1. (f30,-).
96-10 Metingen aan rioolstelsels en
oppervlaktewater. Eenvoudige metingen
en waarnemingen
Voor de relatie tussen waterkwaliteit en
riolering bestaat behoefte aan een voortschrijdende beleidstoetsing, die inzicht in
het werkelijke systeemgedrag onontbeerlijk
maakt. Door gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders worden incidenteel aan riolering
en ontvangend oppervlaktewater metingen
of waarnemingen verricht, die door gebrek
aan eenduidigheid en systematiek in procedures slecht overdraagbaar zijn naar andere
situaties. De handleiding gaat in op de
opzet van eenvoudige metingen en waarnemingen aan stelsels en oppervlaktewater
en op de verwerking en het gebruik van
de verkregen resultaten.
ISBN-nummer 90.74476.49.x. (f30,-).
96-11 Aansluitingen van'dun-waterbronnen' op riolering en rwzi.
Doelmatigheidsonderzoek
Bij 'dun water' gaat het om relatief grote
hoeveelheden afvalwater met lage concentraties aan zuurstofbindende stoffen en/of
relatief grote hoeveelheden prioritaire stoffen en bestrijdingsmiddelen, waardoor niet
direct op oppervlaktewater kan worden
geloosd. Vaak worden deze stromen
toevertrouwd aan riolering en rwzi, aangezien zuivering aan de bron al snel
(economisch) 'niet haalbaar' wordt geacht.
In hoeverre deze route uit oogpunt van
milieurendement en kosten wel doelmatig
en toelaatbaar zou zijn was onvoldoende
onbekend. Het rapport gaat nader in op de
doelmatigheid en de kosten van behandeling van het 'dunne water' op de rwzi.
ISBN-nummer 90.74476.50.3. (f30,-).
96-13 ORPHEUS 2.0. Manual.
Vernieuwd instrument voor de bepaling
van stoftransport uit baggerspeciedepots:
Oppervlaktewaterkwaliteit, grondwaterkwaliteit
Conform het Beleidsstandpunt Verwijdering
Baggerspecie moet baggerspecie met een te
hoge verontreinigingsgraad toegepast of
gestort worden. Storten vindt doorgaans
plaats in diepe zandwinputten of speciale
depots. Voor onderzoek naar de effecten

van dit storten op de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater is in 1989 het
ORPHEUS-instrument ontwikkeld, dat de
waterbeheerders in staat stelt zelf op dit
gebied onderzoek uit te voeren.
In 1994werd begonnen aan de actualisering
van ORPHEUS: opname van de modernste
grondwatermodellen, inhoudelijke verdieping van het transportprogramma STYXZ,
geschiktheid voor depots op land. Met
deze nieuwe versie ORPHEUS 2.0 worden
alle functionaliteiten geboden, die nodig
zijn voor het beantwoorden van vragen
over oppervlakte- en grondwaterkwaliteit
bij baggerspeciedepots.
ISBN-nummer 90.74476.52.x. (Rapport
f 50,-; gehele instrumentarium f 14.000,te bestellen bij het Waterloopkundig
Laboratorium te Delft).
96-14 RAM Neerslagafvoermodule
(Technisch ontwerp)
Een van de beperkingen bij het gebruik
van oppervlaktewatermodellen, zoals
DUFLOW, HYDRA of SOBER, is het
ontbreken van een goede beschrijving van
het neerslag-afvoerproces, een aspect dat
onontbeerlijk is in de praktijk van het
waterbeheer. Om deze reden is de neerslagafvoermodule RAM ontwikkeld voor het
operationele gebruik, zowel als 'stand
alone', als gekoppeld aan een oppervlaktewatermodel. Het technisch ontwerp en de
filosofie achter de neerslagafvoermodule
RAM worden in dit rapport uitgebreid en
in het Nederlands beschreven. De Engelstalige gebruikershandleiding (zie boven,
rapport 96-03) is toegespitst op het
gebruik en de toepassing van RAM.
ISBN-nummer 90.74476.54.6.
(Rapport f 50,-).
96-15 Het zuiveren van stedelijk afvalwater in het licht van duurzame milieuhygiënische ontwikkeling
Het zoeken naar minimalisering en/of
preventie van emissies naar de verschillende milieucompartimenten, van energieen grondstoffenverbruik en de productie
van nieuwe afvalstoffen moet leiden tot
zuiveringsprocessen, die minder milieubelasting geven en bijdragen aan duurzaamheid. In dit rapport is het begrip
duurzaamheid met betrekking tot het
zuiveren van stedelijk afvalwater beoordeeld met de methodiek van de levenscyclusanalyse (LCA). Milieu-ingrepen
binnen de levenscyclus van een rwzi
worden daarmee gekwantificeerd en
gerelateerd aan binnen de LCA vastgestelde milieu-effecten van het zuiveringsproces, en deze weer vergeleken met de
totale jaarlijkse milieubelasting in
Nederland. ISBN-nummer 90.74476.53.8.
(f50,-).

96-16 Relatie tussen bestrijdingsmiddelen en biota in oppervlaktewater. Een
haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden van multivariate technieken.
Bij bureau- en veldonderzoek naar de
neveneffecten van bestrijdingsmiddelen op
niet-doelwitorganismen kwam naar voren
dat het optreden hiervan in het Nederlandse
oppervlaktewater niet denkbeeldig is. Om
meer inzicht te krijgen is een systematische
inventarisatie gemaakt van in Nederland
aanwezige gegevens van bestrijdingsmiddelen en biota. Aan de hand van een
voorbeeldbestand hieruit worden de
mogelijkheden aangegeven om uitspraken
te doen over de aard en omvang van de
bedoelde effecten. ISBN-nummer
90.74476.55.4. (Rapport f30,-). Door het
Centrum voor Milieukunde van de
Rijksuniversiteit Leiden is dit rapport
uitgegeven als CML 127.
96-17 Evaluatie anti-verdrogingsprojecten REGIWA
In de jaren 1992-1994 is een aantal antiverdrogingsprojecten uitgevoerd met een
REGIWA-subsidie. In thema 12 van het
Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging (NOV) betrof dit projecten, waarin
instrumenten worden ontwikkeld om de
kosten en baten van herstelmaatregelen
voor verdroging af te kunnen wegen. Als
onderdeel van de STOWA-bijdrage aan het
NOV is aan de hand van een evaluatie van
deze projecten met de PRIMAVERAmethodiek de milieu-efficiëntie bepaald
van herstelmaatregelen voor verdroging op
regionale schaal. ISBN-nummer 90.
369.45801. (Rapport f 15,-). In de NOVrapportenreeks heeft dit rapport het
nummer 12-5.
96-18 Hinderonderzoek en bedrijfseffectentoets bij rioolwaterzuiveringsinrichtingen in Nederland
De Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR),
met richtlijnen voor de berekening, beoordeling en beperking van de geuruitworp
van rwzi's, introduceerde in maart 1995
nieuwe ontwikkelingen in het geurbeleid,
wat voor rwzi's inzicht vereiste in de relatie
tussen de geurconcentratie op leefniveau
en de mate en omvang van de geurhinder,
en tevens noopte tot een bedrijfseffectentoets. De relatie tussen de geurconcentratie
op leefniveau en de optredende geurhinder
isvastgesteld door middel van een klachteninventarisatie; via de bedrijfseffectentoets
werden de mogelijke financiële gevolgen en
de sociaal-economische ontwikkeling voor
de branche als gevolg van het nieuwe geurbeleid vastgesteld. De consequenties voor
het vaststellen van geuremissies en geurcontouren zijn al eerder gepubliceerd in
rapport 96-02 (zie hierboven).
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ISBN-nummer 90. 74476.56.2.
(Rapport f 30,-).
96-19 Meting van ontwateringseigenschappen van zuiveringsslib. De mogelijkheden van de FE-cel en de CP-cel
Voor vergelijking van ontwateringsgegevens
van zuiveringsslib en het verklaren en
oplossen van slibontwateringsproblemen is
inzicht in de ontwateringseigenschappen
van dit slib esentieel. In ieder geval vereist
dit eenduidige analysemethodieken en
-apparatuur. Eerder werden al een filtratieexpressiecel eneen compressie-permeabiliteitscel ontwikkeld voor metingen aande
ontwateringseigenschappen van slib.
De FE-cel is in staat snel en eenvoudig de
specifieke filtratieweerstand, de benodigde
perstijd en het einddroge-stofgehalte te
bepalen, terwijl de CP-cel daarnaast ook
nog de porositeit en permeabiliteit van
het slib als functie van de persdruk kan
bepalen. Het rapport beschrijft de vele
mogelijkheden van beide meetcellen bij de
optimalisatie van slibontwatering in de
praktijk. ISBN-nummer 90.74476.58.9.
(Rapport f40,-).
96-20 Varianten op voorbezinking.
Een haalbaarheidsstudie
Vaak wordt voorbezinking, soms nogin
combinatie metvoorprecipitatie, toegepast
om de belasting van het actief-slibsysteem
met BZVen zwevende stof te beperken.
Door de daarbij verkregen verbeterde voorverwijdering van BZVkan echter te weinig
BZV overblijven voor volledige denitrificatie. Terugwinning van BZVuit het
afgescheiden primair slib door hydrolyse
kan hiervoor een oplossing zijn, terwijl
ook andere wijzen van voorbehandeling
voor een adequate stikstofverwijdering
kunnen zorgen. Het rapport gaat in op de
technische, technologische en economische
aspecten van een aantal voorbehandelingstechnieken en naar de belangrijkste parameters, die de haalbaarheid van die technieken in de praktijk beïnvloeden.
ISBN-nummer 90.74476.57.0.
(Rapport f30,-).
96-21 Verwijdering van ammonium uit
slibgistingswater methet Anammoxproces. Haalbaarheidsstudie
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied
van de biologische stikstofverwijdering is
een proces waarbij onder zuurstofloze
omstandigheden ammonium met behulp
van nitraat wordt omgezet in stikstofgas.
Dit 'Anammox-proces' is een interessant
alternatief voor processen die afvalstromen
met hoge stikstofgehalten behandelen
en waarbij extra C-bron moet worden
toegevoegd. Het rapport gaat in op de
technische haalbaarheid van het proces

voor behandeling van slibgistingswater.
ISBN-nummer 90.74476.55.4.
(Rapport f30,-).
96-22 DUFLOW Waterkwaliteit procesbeschrijvingen
In DUFLOW kan de gebruiker in principe
zelf processen definiëren en invoeren.
Uit oogpunt van dienstverlening aande
gebruikers en standaardisatie ontwikkelt
de STOWA een serie van 12 procesbeschrijvingen, die zich kenmerken door
eenvoud en sterk gericht zijn op toepassing
in de dagelijkse praktijk van het waterbeheer. Het rapport verschaft reeds vijf
van deze procesbeschrijvingen, elk
bestaande uit een handleiding eneen
praktijkvoorbeeld. Zij betreffen: transport
van conservatieve stof, transport van
afbreekbare stof, zuurstofhuishouding in
stromend/stagnant water en slibtransport
in stromende wateren en in meren.
ISBN-nummer 90.74476.61.9.
(Rapport f 50,-).
96-23 Speurdersgids normen waterkwaliteitsbeheer
De normering in het waterkwaliteitsbeheer
heeft zich het laatste decennium zodanig
ontwikkeld dat overzicht moeilijk te
verkrijgen is,de terminologie ingewikkeld
is en de wijze van vaststellen sterk
verschillend kan zijn. De interpretatie van
normoverschrijdingen en de relatie tussen
normen en wetenschappelijk onderbouwde
risicogrenzen zijn daardoor moeilijk, niet
duidelijk ofweinig robuust. Ten behoeve
van het waterkwaliteitsbeheer is deze
speurdersgids samengesteld, waarmee de
gebruiker zich kan informeren over de
filosofie achter de normstelling, kan
nagaan welke normen voor een stof
beschikbaar zijn en de ernst van normoverschrijding kan interpreteren.
ISBN-nummer 90.74476.64.3.
(Rapport f 50,-).
96-24 Hergebruik van gezuiverd afvalwater ten behoeve van verdrogingsbestrijding. Verkenning en doorkijk
Door de strengere eisen die aanhet
effluent van rwzi's worden gesteld, wordt
de kwaliteit van dit effluent steeds beter.
Hierdoor zou het onder bepaalde voorwaarden direct gebruikt kunnen worden
voor aanvulling van oppervlaktewater
en/of grondwater, of kunnen dienen ter
vervanging van andere waterbronnen,
waardoor verdroging door b.v. grondwateronttrekking kan verminderen. Het rapport
inventariseert de vraag- en aanbodzijde en
de regio's in Nederland, waar hergebruik
van effluent voor verdrogingsbestrijding
mogelijk is.ISBN-nummer 90.74476.63.5.
(Rapport f40,-).

96-25 Indicatieve analytische methoden
en groeps- en somparameters voor de
bepaling vande waterkwaliteit.
Inventarisatie van bestaande technieken
en correlatie-analyse van waterkwaliteitsgegevens
In het waterbeheer moeten steeds vaker
dure en gecompliceerde analysetechnieken
als controlemiddelen worden ingezet.
Vooral bij routinemetingen zou een eerste
scheiding tussen 'verdachte'en'onverdachte'
monsters door indicatieve vooranalyse een
belangrijke besparing in tijd en geld
betekenen. Om die reden is een studie
uitgevoerd naar geschikte indicatieve
analytische methoden, breed screenende
technieken en groeps- en somparameters
voor bepaling van de waterkwalitieit.
Het rapport, een eerste product van deze
studie, geeft een inventarisatie van
bestaande technieken en een correlatieanalyse van waterkwaliteitsgegevens.
ISBN-nummer 90.74476.62.7.
(Rapport f 30,-).
96-26 Beken stromen. Leidraad voor
juridische aspecten bij beekherstel
Het 'IJsvogel'-project beoogt de bevordering
van beekherstel inNederland.Daarvoor werd
reeds eerder eentechnisch-ecologische leidraad (STOWA-rapport 95-03) uitgebracht.
Alsvervolg hierop zijn dejuridische aspecten, die spelen bij de 35 mogelijke beekherstelmaatregelen, beschreven. Het ontstane rapport is zodanig breed, dat het niet
alleen als leidraad kan dienen bij het voorbereiden van de uitvoering van een beekherstelproject, maar ook bij andere natuurontwikkelingsprojecten of projecten voor
integraal waterbeheer. ISBN-nummer 90.
74476.65.1. (Rapport f 50,-).
96-27 Onderhoud op maat. Gedifferentieerd onderhoud in beeld gebracht
De onderhoudsfrequentie en de tijdstippen
van het intensieve onderhoud van waterlopen liggen veelal vast en zijn gericht op
de aan-en afvoerfunctie en de bergende
functie. Denatuurontwikkeling inde waterlopen vraagt echter om aanpassingen daarin:
'onderhoud op maat'. Het rapport brengt
de mogelijkheden in beeld van gedifferentieerd onderhoud op grote schaal, waarbij
het met name gaat om de bedrijfsmatige
inpassing bij waterschappen, aanpassing of
benutting van het machinepark en het
opstellen van onderhoudsplannen. ISBNnummer 90.74476.66.x. (Rapport f40,-).
De rapporten zijn uitsluitend te bestellen
bij: Hageman Verpakkers BV,Postbus 281,
2700 AC Zoetermeer,telefoon 079-3611188,
fax 079-3613927 onder vermelding van
nummer en/of titel en/of ISBN-nummer
en een duidelijk afleveradres.

