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Verreweg demeeste woonwijken mOostelijk en
Zuidelijk Flevoland zijn voorzien van een
conventioneelgescheiden rioolstelsel. Daarin
wordt hetafvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)getransporteerd,
terwijl hetregenwatervan daken, wegen en
pleinen viaeenapart stelsel direct naarhet
oppervlaktewater wordt afgevoerd.
Deveronderstelling uithetbegin vande jaren
tachtig, dathetwateruitregenwaterriolen
schoon is,kouindeloopvandetijdleen stand
houden fUunk, 15184].Hetregenwatervan
wegen bevat organisch stof"enzware metalen eu
doorjoutieve aansluitingen komt inhetregenwaterriool ookhuishoudelijk afvalwater terecht.
Voorhet beheersgebied van het Heemraadschap
Fleverwaard bestaat zelfs hetvermoedendat
lozingen uit rwainecuaantal gevallen de
grootste verontreinigingsbron voor het stedelijk
oppervlaktewater vormen.

In opdracht vanhet Heemraadschap
Fleverwaard isdoor Witteveen+Bos onderzocht
welk aandeel derwa-belastingindetotale
watervervuiling heeft eniseenplanvan
aanpak opgesteld. Oplossingen zijn niet uitsluitend op hettechnische vlak gezocht, zoals
het ombouwen van destelsels naar verbeterd
gescheiden rioolstelsels ofhet aanbrengenvan
randvoorzieningen, maar uitdrukkelijk ookin
de sfeer vanregelgeving. Doel vanhetonderzoek was hetontwikkelen van een instrumentarium omdetenemen maatregelenter
reductie vande oppervlaktcwaterbelasting
zoveel mogelijk toetespitsen opde specifieke
eigenschappen vaneenwoonwijk enhet
ontvangende watersysteem. Het instrumentarium vormt daarmee debasis voor renderende oplossingen die zowel door degemeenten
als door dewaterbeheerder gedragen worden.

heden kunnen worden verdeeld tussen het
heemraadschap endegemeenten. Binnenhet
stappenplan worden keuzen gemaakt zoals
welke wijken dehoogste prioriteit hebben
voor sanering enhoe desanering hetbeste
kan plaatsvinden. Terondersteuning vandeze
keuzen zijn beshsbomen opgesteld eniseen
methode ontwikkeld omdebijdrage inte
schatten vanrwa-lozingcn aandeverontreiniging vanhetoppervlaktewater. Inhet
onderstaande zullen achtereenvolgenshet
stappenplan, de inschatting vanderwabijdrage en de bcslisbomen worden besproken.
Uiteindelijk volgen nog enkele conclusies.

Stappenplan voor hetoplossen van
rwa-knelpunten
Alsuitgangspunt voor hetstappenplanis
het bestaande wettelijk kader genomen,dat
voorschrijft datalle rioolstelsels op termijn

moeten voldoen aande basisinspanning
(ziekader).Aangezien erbinnen hetbeheersgebied vanhetheemraadschap veel rwalozingspuntcn voorkomen (40 rwa-lozingspunten inDronten, 130inLelystad, 223 in
Almereen28inZeewolde; [Grontmij 1992J),
wordt inhetstappenplan veel aandacht
besteed aandeprioritering van delozingspunten voor sanering.Debijdrage dierwalozingen leveren aandeverontreinigingvan

Stappenplanschematisch.

Ajb.

heemraadschap

gemeente

stap1
selectie van wateren met slechtewaterkwaliteit (nuofindetoekomst)
inschatting RWA-bijdrage
prioritering van wijken
keuzevuiluitworpmodel
verwachte lozing bijbasisinspanning
verwachte waterkwaliteitbijbasisinspanning
opstellen aanvullendevoorwaarden
(volgens waterkwaliteitsspoor)
stap2

wijken metaanvullende
voorwaarden
1
uitwerken scenariobrongerichte maatregelen

wijken zonder aanvullende voorwaarden
1
uitwerken scenario
brongerichte maatregelen

1
uitwerken scenario
effectgerichte maatregelen

i
afweging brongenchteneffectgerichtscenario

Onderzoeksopzet en leeswijzer
Voordeaanpak van rwa-lozingen is een
stappenplan ontwikkeld, waarin onder andere
wordt aangegeven hoe de vcrantwoordclijk18
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stap3
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•
opstellen gemeentelijkenbasisrioleringsplan

*i'
verlenen vergunning

PLATFORM

Samenvatting
Lozingen uit conventionele regenwaterriolen zijn zwaarder verontreinigd dan aanvankelijk
werd verondersteld. Omdat dit type rioolstelsels in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland in het
verleden veel is toegepast, vormen rwa-lozingen (rwa = regenwaterafvoer) voor het stedelijk
water van Almerc, Lelystad,Dronten en Zeewolde een potentiële bedreiging. Daarom is in
opdracht van het Heemraadschap Fleverwaard een stappenplan opgesteld voor de gezamenlijke aanpak van dezeproblematiek door het heemraadschap en de gemeenten. Onderdeel van
het stappenplan votmen beslisbomen voor een aantal brongcrichtcen effectgerichte maatregelen en een methode om per wijk de bijdrage in te schatten die rwa-lozmgen leveren aan de
verontreiniging van het oppervlaktewater. Deze inschatting wordt gemaakt door modellering
van de water- en stoffenbalans en isvan belang voor de prioriteting van wijken voor sanering
en de wijze van sanering.

het oppcrvlaktcwatet speelt een belangrijke
rol voor de prioritering en voor de te kiezen
(set van) maatregelen. In de tijdsplanning
krijgen wijken waar rwa-lozmgen een grote
bijdrage leveren aan de verontreiniging
prioriteit. In dergelijke wijken hebben maatregelen waarbij de rwa-lozingzelf wordt
aangepakt de voorkeur. In wijken waar rwalozingen weinig invloed hebben op de waterkwaliteit zal eerder worden gekozen voor
effectgerichte maatregelen ter verbetering van
de waterkwaliteit.
Het stappenplan (zieafb. 1)bestaat uit
3stappen die weer onderverdeeld zijn in
kleinere acties.
In de eerste stap wordt door de waterkwaliteitsbeheerder bepaald voor welke
wijken de basisinspanning niet voldoende
zal zijn voor het bereiken van de gewenste
waterkwaliteit. Voordeze wijken worden
aanvullende eisen volgens het waterkwaliteitsspoor geformuleerd. Voor de
overige wijken gcldr de basisinspanning
als lozingscis. Ook wordt in de eetste stap
door de waterkwaliteitsbeheerder een
prioritering voor de wijken opgesteld, aan
de hand van degeschatte bijdragen van
rwa-lozingen op de waterkwaliteit.
De wijze waarop de bijdrage van rwalozingen aan deverontreiniging van het
oppervlaktewater wordt ingeschat en de
wijze van prioritering worden verderop in
het artikel beschreven.
In de tweede stap worden door de
gemeente concrete plannen uitgewerkt
om tevoldoen aan de lozingseisen, zoals
die door de watetkwaliteitsbeheerder
zijn opgesteld. Voor wijken zonder
aanvullende eisen volgens het watcrkwahteitsspoot kan worden volstaan met
brongerichte maatregelen. Wanneer er wel
aanvullende eisen zijn kunnen ook effectgerichte maatregelen nodig zijn.
Als leidraad bij de selectie van mogelijke
maatregelen zijn twee beslisbomen

ontwikkeld. Dezezullen later in dit artikel
worden besproken.
In de laatste stap worden de vergunning
en de rioleringsplannen opgesteld. De vergunning en de rioleringsplannen worden
tijdens het opstellen onderling afgestemd.
De uiteindelijke verlening van de vergunning door de waterkwaliteitsbeheerder geschiedt pas nadat het riolcringsplan
is vastgesteld.

Inschatting rwa-bijdrage
Voorde inschatting van de bijdrage door
rwa-lozingen in de totale belasting van het
oppervlaktewater isde water- en stoffenbalans
gemodelleerd voor 6voorbeeldwijken in
Oosrelijk enZuidelijk Flevoland. In verband
mcr de beperkte hoeveelheid gegevens zou het
niet mogelijk zijn voor elke wijk in Oostelijk
en Zuidelijk Flevoland de modelberekening

uit te voeren. De voorbeeldwijken zijn zo
gekozen dat zerepresentatiefzijn voor de
overige wijken, wat betreft de mate van kwel,
het verhardingspercentagc en het gebruik
van het verhard oppervlak (wegen, huizen,
winkelcentra etc). Erzijn alleen wijken
gekozen waar doorspoeling met water van
buiten het systeem een ondergeschikte rol
speelt, omdat er geen gegevens beschikbaar
waren over de hoeveelheid en kwaliteit van het
doorspoelwarer. Het verhardingspercentage
loopt uiteen tussen 17en66%, de mate van
kwel tussen 0,3en 11,2mm/dag (inclusief
dijkskwel). Her onderzoek naar de ernst en de
aanpak van de emissies uit rwa richtte zich op
een set van representatieve waterkwaliteitsparameters: cadmium, zink, koper, kwik, diuron,
PAK,stikstof, fosfaat, zwevend stof, E.colibactetié'n, BZV,CZVen olie.De waterbalans
bleek redelijk goed in te vullen maar de
stoffenbalans veel minder, doordat wijkspecifieke gegevens over stofgedrag en de
kwaliteit van de verschillende waterstromen
ontbraken. Er isgekozen voor een benadering
waarin de bijdrage van rwa-lozingen wordt
berekend alspercentage van de totale aanvoer
van verontreinigingen. De totale aanvoer
wordt geschat met het totaal van gemodelleerde waterstromen en de gemiddelde
gemeten concentratie in het oppervlaktewater.
Het aandeel van rwa-lozingen in de totale
waterafvoer varieert sterk per wijk en kan
tussen 2%en 48%bedragen. De berekende
bijdragen van rwa-lozingen in de totale
belasting verschillen per srofen per wijk. In
de wijk met veel kwel zijn bijdragen berekend

Wettelijk kader
Volgens deWVOmoet voor iedere lozing op het oppervlaktewater dus ook rwa-lozingen, een
vergunning worden aangevraagd bij de waterkwaliteitsbeheerder (in dit geval het heemraadschap).Aan deze vergunning kunnen door de waterkwaliteitsbeheerder lozingseisen worden
verbonden. Door deCUWVOzijn landelijke richtlijnen opgesteld voor de lozingseisen waaraan
lozingen vanuit het rioolstelsel dienen tevoldoen. Hierbij wordt een twee sporenaanpak
gevolgd:
de basisinspanning
het waterkwaliteitsspoor.
Vooreen bestaand gescheiden stelsel houdt de basisinspanning in dat het stelsel ofwel moet
worden omgebouwd naar een verbeterd gescheiden stelsel,ofwel dat op een andere manier
dezelfde reductie van de vuiluitworp wordt bereikt. Gemeenten zouden op termijn (1998)
allemaal moeten voldoen aan de basisinspanning. Daarnaast kunnen door de watetkwaliteitsbeheerder aanvullende maatregelen worden gevraagd, wanneer dit vanuit waterkwaliteitsoogpunt noodzakelijk wordt geacht. De vergunningsaanvraag wordt gewoonlijk voorbereid in
onderling overleg tussen gemeente en de waterkwaliteitsbeheerder. De waterkwaliteitsbeheerder verzamelr gegevens over de kwaliteit van het ontvangende water. De gemeente
levert gegevens over het rioolstelsel; hiertoe dienen eventueel ook vuiluitworpberekeningen te
wotden uitgevoerd. Op basis van dezegegevens wordt dan door de waterkwalireitsbeheerdcr
beoordeeld welke emissies naar het oppervlaktewater kunnen worden roegestaan en welke
aanvullende eisen eventueel worden gesteld [CUWVO,1992J.
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Devcthouding tussen de kwaliteit van het
kwelhoeveelheid k

verliarc ings-

(ind. dijhhveï)

percentage v

[%)

rwa-water en de oppervlaktewaterkwaliteit

bijdrage b {%)

bijdrageb(%)

algemeen

voorbeeldfosfaat

heeft in deze studie weinig invloed, aangezien

(mm/dag)

deze factor voor de voorbeeldwijken onderling
weinig verschilt. Wanneer echter in een wijk

k=n,2(ZeewoIde]
k= 4,2(Almcrc Haven)
k= 0,3(overige wijken)

(bijvoorbeeld een industrieterrein) sterk ver-

b =5.9*C RWA / C o p p

b= 3
b= ïo

v=i7

b = 3,7* C„,,M /C

b=6

gevonden ofde kwaliteit van het ontvangende

v =66

b= i3»C R W A /C o p p

b= 21

uitzonderlijk goed is,dan kan deze factor toch

v=v

b= i4*C R W A /C o p p

van groot belang zijn. Relatief vervuilde

v = 66

b=44*C RWA /C

b= 2 3
b =70

v=i7

b = 1,5 «C RWA / C o p p

v= 66

-"/

RWA '

opp

hoogde concentraties in het rwa-water worden

verharde oppervlakken zijn bijvoorbeeld autowegen, marktpleinen en bepaalde industrieterreinen.

CRWA = concentratie in de rwa-lozing
C

=jaargemiddelde van degemeten concentraties in het oppervlaktewater

Prioritering van wijken
Tabel i

Resultatenvoorbeeldberekeningrwa-bijdrqgevoorwijkenmetverschillendekarakteristieken.

Voorde prioritering van de verschillende
wijken voor sanering isniet alleen de invloed
van rwa-lozingen op de oppervlaktewaterkwaliteit van belang maar ook het voldoen aan
de doelstellingen van het ontvangende water.

prioriteit

typewatersysteem

hoogste prioriteit

watersysteem met een relatiefgrote emissie door rwa-lozingen, dat

Watersystemen die niet aan de doelstellingen

minder hoge prioriteit
lage prioriteit

voldoen, hebben decetste prioriteit bij het

niet degewenste kwaliteit heeft

aanpakken van de rwa-lozingen. Binnen deze

watersysteem met een relatieflagere emissie door rwa-lozingen,

groep hebben de wijken waar de rwa-lozingen

dat met degewenste kwaliteit heeft

een grote invloed hebben op de waterkwaliteit
prioriteit. Uit tabel 1 volgt dat dit de wijken

watersystemen diealdegewenste kwaliteit hebben

zijn waat weinig kwel isen het veihardingsTabel2

percentage hoog, ofhet oppervlak sterk ver-

Prioriteringvanwijkenvoorsanering.

vuild. In tabel 2wordt een indeling gegeven
van watersystemen met verschillende
tussen i% en 12%.In de wijk met weinig kwel

concentratie in rwa-lozingen gemiddeld

en het hoogste verhardingspercentage zijn

ongeveer op 0,4mg/l ligt en de concentratie in

bijdragen berekend tussen 30% en 130%.

het oppervlaktewater op 0,25mg/l. De resul-

Bijdragen groter dan 100%zijn in sommige

taten van deze voorbccldberekening staan in

wijken berekend voor destoffen: cadmium,

tabel 1.

zink, koper, diuron en E.coli.Van deze

prioriteiten voor sanering.

Keuze van maatregelen met
beslisbomen
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van

Uit de tabel kan worden afgeleid welke

alle technische maatregelen die in dit onder-

verontreinigingen wordt (alleen al door rwa-

van de karakteristieken het meest bepalend is

lozingcn) meer aangevoerd dan er met het

voor de invloed van rwa-lozingen op de opper-

tabel cursiefstaan worden in het plan van

water weer wordt weggevoerd. Door afbraak

vlaktewaterkwaliteit in Oostelijk en Zuidelijk

aanpak voor het Heemtaadschap Fleverwaard

en bezinking verdwijnen deze stoffen snel uit

Flevoland. De meest doorslaggevende karakte-

niet aanbevolen, om verschillende redenen.

de waterkolom, waardoor bij de concentratie-

ristiek isde mate van kwel,gevolgd door het

Het verplaatsen van lozingspunten is in

meting nog maar een gedeelte van de aan-

verhardingspercentage van de wijk. In wijken

Oostelijk enZuidelijk Flevoland in eerste

gevoerde verontreiniging in het water wordt

met veel kwel is de bijdrage van rwa-lozingen

instantie geen bruikbare maatregel doordat

teruggevonden.

in de totale waterafvoer dus relatief laag.

alle lozingspunten op watergangen van

zoek zijn betrokken. De maatregelen die in de

Erzijn drie karakteristieken van wijken
die in de berekening bepalend zijn voor de

Aft. 2

Beslisboomvoorbroneierichte
maatregelen
ouge
rrege

grootte van de invloed van rwa-lozingen op
de waterkwaliteit: de hoeveelheid kwel, het
vcrhardingspcrccntagc van de wijk en de verhouding tussen de vervuilingsgraad van het

nee

type verhard
oppervlak

dak

bepalende

zinken
dakgoot &regenpijp

rwa-water en de vervuilingsgraad van het

J-

ï"
nee^
_^T

oppervlaktewater. Deeerste twee karakteris-

la

nee

voet-of
fietspad

gescheidenvan
wegdoorgroen

^-^
K^~^ * * «—
mogelijkheden
voor infiltratie

tieken geven de relatieve bijdrage van rwalozingen aan in de totale waterafvoer; de
laatste karakteristiek betrekt de kwaliteit

maatregelen

van de verschillende waterstromen in de

vervangenof
coaten

berekening. Aan de hand van een voorbeeld-

i*

X*ri

'

I"

nee

verkeersintensiteit nee
< 1 000

nee

verkeersintensiteit <500

\»
afkoppelen/
direct naar
regenwaterriool

nee

marktpleinof
winkelstraat

nee

^*^N,

'

V

verbeterd
gescheiden
stelsel

J, en

+ mogelijk inrichten vanautowasplaatsen)

tieken doorwerken op de berekening van de
bijdrage van rwa-lozingen aan de veront-

Toelichting:
gescheiden doorgroen

reiniging van het oppervlaktewater. Het voor-

verkeersintensiteit

andereoppervlakken
l.a

aa pakker van foutieve aansluitingen +voorlichten vanburgers

berekening isgeïllustreerd hoe de karakteris-

beeld is uitgewerkt voor fosfaat, waarbij de

infiltratie

nee

weg

ishetvoet-offietspadvanderijbaanafgeslotendooreengroenstrook?
(alsdit ntet hetgevalisdankanniet meer verondersteldwordendathetafstromendwater "schoon"is)
aantalvoertuigen perdagdatvanhetoppervlak gebruik maakt

'

1

nader onderzoek
gewenst
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brongerichtemaatregelen

effectgerichte maarregelen

ombouwen naar een verbeterd gescheiden stelsel

waterbodemsanering

afkoppelen (in combinatie met verbeterd

doorspoelen/recirculatie

gescheiden stelsel)
infiltratievoorzieningen
foutieve aansluitingen aanpakken
vervangen gegalvaniseerde objecten
voorlichting
inrichten autowasplaatsen
verminderen vuilvrachtvanwegen

beluchten
maaien en schonen
aanleg natuurlijkeoevers
verplaatsen lozmgspunten
vergrotenvolume oppervlaktewater
eud-oj-pipeoplossingen

vervangen bitumineuze dakbedekking
Toelichting: Decursiefgedrukte maatregelen zijn welonderzocht, maar worden voor het
Heemraadschap Fleverwaard niet aanbevolen.
Tabel3

Overzichtvanmogelijketechnische maatregelen.

vergelijkbare grootte uitkomen. Van andere
maatregelen bestaat vooralsnog te veel
onduidelijkheid over de haalbaarheid en /of

van enkele eigenschappen van dewijk en van
de stoffen) die verantwoordelijk zijn voor de
slechte waterkwaliteit. In afbeelding 2staat

de effectiviteit.

een beslisboom die als hulpmiddel kan dienen
voor de keuze uit brongcrichtc maatregelen.
Bij het opstellen van de beslisboom is
uitgegaan van het rapport: 'Leidraad aancn afkoppelen verharde oppervlakken'
[Lambrechts, 1996]. In de beslisboom is alleen

Beslisboom voor brongerichte
maatregelen
Degeschiktheid van de brongerichte
maatregelen voor een specifieke wijk hangt af

ingegaan op het type oppervlak van de wijk.
Daarnaast speelt natuurlijk ook de aard van de
vervuiling een rol.Sommige maatregelen zijn
specifiek bruikbaar voor het bestrijden van
bepaalde verontreinigingen, zoals het aanpakken van foutieve aansluitingen voor E.coli,
zink en koper en het vervangen van gegalvaniseerde objecren voor zink.
In de beslisboom wordt de afvoer van de
verschillende oppervlakken onderverdeeld in
drie categorieën: water dat direct op het oppervlaktewater kan worden geloosd, water dat
alleen via infiltratie op het oppervlaktewater
kan worden geloosd en water dat moet worden
afgevoerd via een verbererdgescheiden stelsel.
Demogelijkheden voor infiltratie worden
bepaald door de doorlatendheid van de bodem
en door degrondwaterstand. Bij een verbeterd
gescheiden stelsel wordt huishoudelijk afvalwater dat door foutieve aansluitingen in het
regenwaterriool komt voor een groot gedeelte
weggepompt naar de rwzi.Wanneer niet
wordt omgebouwd naar een verbeterd
gescheiden stelsel, dan rsher van groot belang
dat de foutieve aansluitingen worden
opgespoord en verholpen. Doordat alle verontreinigingen van de straat dan rechtstreeks
naar het oppervlaktewater worden afgevoerd is
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PLATFORM

waterbodem voldoet aan normen

nader onderzoek: heeft waterbodem
nadelig effect op de waterkwaliteit?
—

4. ia
andere lozingen met een aanzienlijk
effect op de waterkwaliteit

waterbodemsanering gewenst

nee

4

lozingen saneren

ia

ishet RWA-water zonder foutieve
aansluitingen veel schoner dan het
kwelwater?

foutieve aansluitingen aanpakken en
liever geen verbeterd gescheiden
stelsel aanleggen

•^ nee
is het mogelijk het systeem door te
spoelen met schoon water van buiten
het systeem of te recirculeren?

_____
•é
ia

•

erT

~

doorspoelen/ recirculeren
>

is de verblijftijd in het ontvangende
water dan nog langer dan 10-20 dagen

ishet mogelijk om door te spoelen
met redelijk schoon water van buiten
het systeem?
___-nee

4, nee
iser sprake van stankoverlast

_____

ja

het water beluchten met een
fontein

iser sprake van overmatige
algen- of waterplantengroei7

waterplanten ofdrijflagen van algen
verwijderen door te schonen of te
maaien

Voldoet het water na de voorgaande
maatregelen aan de eisen 7

nader onderzoek is noodzakelijk

voornamelijk bepaald wordt door de hoeveelheid kwel,en in mindere mate door het
vcrhardingspcrcentagc van de wijk en het
gebruik van het verharde oppervlak.
Het Heemraadschap Fleverwaard is voornemens deze methodiek in een voorbccldwijk
van één van degemeenten in haar beheersgebied toe te passen. De methode wordt eerst
toegepast op een voorbeeldwijk omdat er nog
weinig bekend isover de noodzaak tot
ombouw van gescheiden stelsels naar verbeterd gescheiden stelsels.Op basis van de
bevindingen zal de methodiek worden ingezet
in allegemeenten in Zuidelijk en Oostelijk
Flevoland, f
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Beslisboom voor effectgerichte
maatregelen
Als brongerichte maatregelen weinig
effectief zijn oferg duur, dan kan worden
gekozen voor effectgerichte maatregelen. De
geschiktheid van de verschillende mogelijke
effectgerichte maatregelen hangt afvan karakteristieken van het ontvangende watersysteem
en de stoffen die verantwoordelijk zijn voor de
slechte waterkwaliteit. Een beslisboom voor de
keuze uit effectgerichte maatregelen staat in
afbeelding 3.Najarenlange rwa-lozingen op
een watergang hebben zich in veel gevallen
verontreinigingen in de waterbodem
opgehoopt. Het opruimen van deze historische
vervuiling is hierom vaak een effectieve maatregel.Ook doorspoelen met water van buiten
iseffectief om de ophoping van verontreinigingen tegen tegaan, mits het water niet
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te zeer verontreinigd is.Doorspoelen verkort
de verblijftijd in het systeem en daarmee ook
de tijd voor algen om tegroeien. Door de verblijftijd te bekorten tot 10à 20dagen kan de
algcnbloci in veel stedelijke waterpartijen
binnen de perken worden gehouden.
Regenwaterriolen hebben alsvoordeel dat ze
veel regenwater aanvoeren naar het oppervlaktewater. Met dit regenwater kan het
systeem ook enigszins worden doorgespoeld.

Conclusies
Met het plan van aanpak, de bijbehorende
beslisbomen en de prioriteringsmethode is
een handvat aangereikt voor waterkwaliteitsbeheerders en gemeenten om aan de slag te
gaan met de aanpak van rwa-lozingen. Voor
het bepalen van deaanpak is het belangrijk te
weten hoegroot de invloed is van rwalozingcn op de oppervlaktewaterkwaliteit.
Door modellering van de water- en stoffenbalans isgebleken dat de invloed van rwalozingen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
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Storm sewerage systems, when first applied, were assumed to drain offclean storm water to
the surface water. Later on storm water turned out to contain many pollutants from roads,
other impervious areas and even households.According to new policies local authorities and
water boards have to restrict this water pollution. This article provides decision-making tools
forjoint action against water pollution from storm sewers.It deals with the division of
responsibilities among the local authorities and the water board and helps to select the most
suitable set ofmeasures for various types ofurban areas. Moreover it provides a model to
estimate the relative contribution ofstorm sewers to urban water pollution, so that areas
where the relative contribution is high, can bedealt with first.
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