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Veelal laatdewaterkwaliteitindestedelijke
gebieden tewauenover.Indezomerperiodeis
vaaksprakevanstagnantwaterenalgeubloei
incombinatie metvissterfte.Na hevigeregenval leidennooloverstortendikwijlstoteenverslechtering vandewaterkwaliteit.Naastdeze
problemenvoordewaterkwaliteitzijn deecologischeomstandigheden vandestadswateren
vaakslechtdooreenslechtontwikkeldewaterenoevervegetatie.
Dit artikelgaat m opdeuitwerkingvan het
waterkwaliteitsspoor alsonderdeel van het
rioleringsbeleid.Hiervoorisdoorhet
Zuiveringsschap HollandseEilandenen
Waarden(ZHEW)eenstimuleringsregeling
ingesteld,dezogenaamde Stimuleringsregeling
waterkwaliteitsspoor(Stiwas).
Dezeregeling beoogteenbelangrijke bijdragete
leverenaanhetbereikenvanbiologischgezond
water indebewoondeomgeving doorhet
uitvoeren vanmaatregelenvolßcns hetwaterkwaliteitsspoor.
Ditalsnoodzakelijkeaanvulling opmaatregelendienodigzijnomdebasisinspauniug
vanuitderiolering tebereiken.Daarnaast
beoogtdezeregelingdebelevingswaardevan
hetoppervlaktewaterindebewoondeomgeving,
daarwaardelozingenvanuitoverstorten
plaatsvinden,teverbeteren.Concreetvoorzietde
Stiivas-regehngmeenbijdrage voordeplanvorming endeuitvoering vandeaanvullende
maatregelen.

Inhet kadervandeStiwas-rcgeling heeft
degemeentePapendrecht opdracht verleend
aaningenieursbureau 'Oranjewoud' omeen
planvanaanpaktemaken.Het projectteam
voorhetonderzoek bestond uit vertegenwoordigersvandegemeente,ZHEW,Hoogheem-

raadschapAlblasserwaard en Vijfheerenlanden
en 'Oranjewoud'. Inhetonderzoekiseerst
ingegaan ophet toetsenvaneffecten vande
rioleringopdewaterkwaliteit.Daarnaast zijn
metveldbczoekcndewateren inPapendrecht
beoordeeldophun ecologischeomstandigheden.

Deknelpunten vanderioleringopde
waterkwaliteitzijn inhetonderzoekvastgesteld.Opbasisvandezeknelpunten zijn
oplossingsmaatregelen uitgewerkt ineenplan
vanaanpak.
Hetuitgevoerde onderzoekdient alsbasis
vooreennogoptestellen bestuursakkoord
tussen hetZHEWendegemeente
Papendrecht.
Waterkwaliteitstoets voorde
riolering
Inditartikelwordt ingegaanopde
effecten vanderioolovcrstortenopdewaterkwaliteit indetoekomstigesituatie.Datwil
zeggen,nahet uitvoerenvanhetbasisriolcringsplan(BRP) datvoldoetaan'debasisinspanning'.
Voorhet bepalen vandeeffecten vande
rioleringiseeninventarisatiemethodetoegepast.Daarnaast iseenmodelberekening uitgevoerd ominzicht teverkrijgen inde effecten
vanderioleringopde zuurstofhuishouding
vanhetwater.
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Inventarisatiemethode
Totopheden isgeeneenduidige wijze
gevondenomaantegevenwelkevuilemissie
vanuitderioleringvoorhetontvangende
oppervlaktewater toelaatbaar isenwelkemet.

Samenvatting
Veelallatendewaterkwaliteitendeecologischeomstandigheden vanwaterenin stedelijke
gebiedentewensenover.Indezomerperiode isvaaksprakevanstagnantwaterenalgenbloei
incombinatiemetvissterfte.Nahevigeregenvaldoenzichdoorriooloverstorten problemen
voorindewaterkwaliteit.
Inditartikelwordtingegaanopdeuitwerkingvanhetwaterkwaliteitsspoor alsonderdeelvan
hetrioleringsbeleid.Hiervoor isdoor hetZuiveringsschap HollandseEilanden enWaarden
(ZHEW)eenstimuleringsregeling ingesteld,dezogenaamdeStimuleringsregelingwaterkwaliteitsspoor (Stiwas).Dezeregelingvoorziet,naastriooltechnische maatregelen, ineen
bijdragevooraanvullende maatregelen omdebasisinspanning tebereiken.
Allereerstgaan wcmophet toetsen vaneffecten vanderioleringopdewaterkwaliteit
(waterkwaliteitstoets).Hierbijiseeninventarisatiemethode vandeWerkgroepRioleringWest
Nederland [WRW,1994] toegepast.Methetcomputerprogramma DUFLOWisheteffect vande
rioleringopdezuurstofhuishouding vanhetoppervlaktewater gesimuleerd.Vervolgenszijn
destadswateren vanPapendrechtecologischbeoordeeld.
Uitdewaterkwaliteitstoets voorrioleringblijkt datzich,ooknahetnemen van maatregelen
volgenshetbasisrioleringsplan (BRP), inhetzuidelijkedeelvanPapendrecht knelpunten inde
waterkwaliteit voordoen.
Inoverlegmetdebetrokkenpartijen (ZHEW,gemeenteen Hoogheemraadschap
Alblasserwaard enVijfheerenlanden) zijn maatregelen uitgewerkt omdeknelpunten optelossen.Hetgaathierbij omhetbaggerenenverdiepen vanwatergangen,hetverwijderenvan
kroos,hetaanleggenvannatuurvriendelijke oevers,internewatercirculatieeneenoptimaal
beheervoordewatergangen enoevers.Demaatregelen dienodigzijn voorhetinterncirculerenvanwaterzijngetoetstopeffecten voordewaterafvoer vanuit Papendrecht.
Demaatregelenzijn verwoord ineenplan vanaanpakovereenperiodevan vijfjaar
(1998-2002).

Hetuitgevoerdeonderzoekdientalsbasisvooreennogoptestellen bestuursakkoord tussen
hetZHEWendegemeente Papendrecht.
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chrer welde totale vui emissie naar
het oppervlaktewater in Papendrecht flink af
(zieafb. 2).

Groot knelpunt
Knelpunt
Geen knelpunt

Modelbcrckciiiiujeii

Knelpunt niet bepaald

Het computerprogramma DUFLOWis een
oppervlaktcwatcrstromingsmodcl waarmee
ook de waterkwaliteit gesimuleerd kan
worden. In dit onderzoek isdit model toegepast om inzicht te krijgen in de cffecren
van de overstorten en bergbezinkbasins op de
zuurstofhuishoudmg van het oppervlaktewater. Bij de berekeningen isgekeken naar
biochemisch zuurstofverbruik (BZV)en het
zuurstofgehalte in het ontvangende oppervlaktewater door een extreme overstortgebeurtenis.

Bergbeztnkbasin

Uit de modelberekeningen volgt dat de
lozingen vanuit de bergbezinkbasins in de
Westpolder een knelpunt vormen voor de
zuurstofhuishouding. Het zuurstofgehalte
daalt tot beneden het ecologisch gewenste
zuurstofgehalte 3mg 0,/l.

Afb. i

Kiielpimtenindicatieriooloverstorten.

Ook is het moeilijk om op basis van alleen
visuele waarnemingen en een klachtenpattoon
knelpunten voor de waterkwaliteit op te
sporen. Wel kan worden gesteld dat bijvoorbeeld bij ondiepe en/ofstagnante wateren en
kopsloten vrijwel altijd knelpunten optreden.
Om een indruk te krijgen van de grootste
knelpunten voor de waterkwaliteit is een
invcntarisaticmcthodc ontwikkeld door de
Werkgroep Riolering West Nederland
[WRW,1994].
Hierbij wordt de opvangcapaciteit van het
ontvangende oppervlaktewater nabij overstorten bepaald. Deze isafhankelijk van de
breedte, diepte, volume en doorspoclbaarhcid
van het desbetreffende oppervlaktewater.
Daarnaast worden de watergangen
ingedeeld op basis van de vuilemissie naar
het ontvangende oppetvlaktewater.
De resultaten van de knelpunteninventarisatie zijn samengevat op afbeelding 1.
Hierop zijn de watergangen, de locaties van de
riooloverstorten en degrootte van het knelpunt aangegeven. In de tekening zijn ook de
locaties van de bergbezinkbasins aangegeven,
die zijn voorgesteld in het BRP.
Grote knelpunten bevinden zich in het
zuidelijke deel van Papendrecht in de wijken
Westpoldcr, Kraaihock en de Kooi.Hier doen
zich ook in de praktijk problemen voor in de
waterkwaliteit (algcnbloei, stankoverlast,
zuurstofloosheid en vissterfte). De overstorten
komen uit op semi-stagnant en stagnant
oppervlaktewater met een geringe water^4

H20

Ook in de wijk Kraaihoek daalt nabij de
overstorten langs de Wetenngssmgel
(nummers 5170,5224en 5250) het zuurstofgehalte tot beneden de 3mg O /l. De doorspoclbaarhcid van de watergang waarop deze
overstorten uitkomen iszeer slecht.
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diepte. Het volume van deze watergangen
wijkt in grote mate afvan het door deWRW
gehanteerde normvolume van 600m3 per
hectare aangesloten verhard oppervlak.

Ook het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater nabij de bergbezinkbasins
4135(Vijverpark) en 7803(Thorbcckesingcl)
daalt volgens de berekeningen flink.

Ook de lozingen vanuit drie van de vier
bergbezinkbasins leveren volgens de inventarisatiemethode ter plaatse problemen op
voor de waterkwaliteit. Dit omdat het afvalwater geconcentreerd wordt afgevoerd naar de
bergbezinkbasins. Met de bergbezinkbasins

Ecologische beoordeling van
wateren

A/l). 2

Met veldopnames in augustus t95>6zijn
de ecologische omstandigheden van de stadswateren beoordeeld. Bij dit veldbezoek is
gekeken naar herkenbare invloeden van de

VuilanissieriooloverstortenPapendrecht.pernolcnngseenheidvoorT= 10.

Legenda
U emissie huidige situatie
~J emissie toekomstige situatie
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bestaande overstorten en aspecten die belemmerend kunnen zijn voor een goede waterkwaliteit. Devolgende aspecten zijn hierbij
aan de orde gekomen:
deontwikkeling van de water- en oevervegetatie;
de helderheid en kleur van het water;
de belevingswaarde van het water en de
oevers voor bewoners;
knelpunten die de waterkwaliteit en
belevingswaarde van het water negatief
beïnvloeden, zoals riooloversrorten,
stagnant water en vuilophoping.
Naast deze aspecten is tijdens het vcldbezoek oplossingsgericht gekeken naar de
mogelijkheden voor de ontwikkeling van
natuurvriendelijke oevers om de belevingswaarde te vergroten. Bij de ecologische beoordeling van de watergangen speelt 'best professionaljudgement' een grote rol.De waarnemer laat zich hierbij vooral leiden door de
aanwezigheid van waterplanten en de helderheid van het water. Bij de beoordeling is een
vaste systematiek aangehouden om de objectiviteit van de waarnemingen te vergroten.
Uiteindelijk zijn de stadswateren ingedeeld in
de klassen goed, redelijk, matig en slecht.
In het navolgende wordt ingegaan op de
beoordeling van een aantal watergangen.
Op afbeelding 3iseen watergang in de
noordoostelijk gelegen wijk Wilgendonk
afgebeeld. Het gaat om een relatiefjonge
wijk, gebouwd vanaf 1572.In dir deel van
Papendrecht isde waterkwaliteit het best.
Deecologische beoordeling van de watergang
is redelijk. Het doorzicht van het water is redelijk totgoed en er iseen redelijk gevarieerde
watervegetatie aanwezig.Verder was tijdens
het veldbezoek veel vis waarneembaar (snoekbaars,zeelt).
Een ecologisch goede watergang staat
afgebeeld op afbeelding 4.Ook deze watergang
isgelegen in de wijk Wilgendonk. Een zeer
flauwe overgang van oever naar water is

aanwezig. Dewatergang heeft een zeer
gevarieerde water- en oevervegetatie en het
water ishelder. Er isgeen ovcrstortlocatic
aanwezig. Dit water kan als referentie dienen
voor een aquatisch-ecologisch zeer goede
watergang in de stad.
In de zuidelijk gelegen wijken Westpolder
en Kraaihoek zijn de ecologische omstandigheden van het water slechter dan m de voorgaande wijk. Deze wijken zijn relatief oud
(bouwjaren vanaf 1954).In de warergangen van
deze wijken isde water- en oevervegetatie
slecht ontwikkeld en is in de zomerperiode
plaatselijk sprake van algenbloei. Een voorbeeld van een ecologisch slechte watergang is
afgebeeld op afbeelding 5.Het doorzicht van
het water isgering en er vindt vuilophoping
plaats. Het gaat om een stagnant water waarop drie overstorten lozen.
Op basis van het ecologisch onderzoek
concluderen we dat vooral in het zuidelijke
deel van Papendrechr de ecologische
omstandigheden van het water slecht zijn.
Dit vanwege de ouderdom van de wijk, het
groot aantal riooloverstorren en de geringe
doorstroom van het water.

(1998-2002).De maatregelen zijn afgebeeld op
afbeelding 6.
Baggeren en verdiepen van watergangen
In destadswateren van Papendrecht
treffen weplaatselijk een baggcrlaag aan met
een dikte van 20-30 cm. Er issprake van een
achterstand in het reguliere baggeronderhoud.
De baggerlaag isin het verleden opgebouwd
en zorgt voor nalevering van ongewenste
stoffen aan het watersysreem. In het onderzoeksrapport Van kraan tot rivier' [Vereniging
Nederlandse Rivicrgemecnrcn, 1995]is
ingegaan op de hoeveelheid en de kwaliteit
van de baggerspecie in Papendrecht.
De resultaten hiervan zijn meegenomen in
een baggcrplan van degemeente en in het
onderhavige onderzoek.
In het baggcrplan van degemeente is het
baggeren van geheel Papendrecht uitgesmeerd
over een periode van 10jaar. Hierbij wordt
bagger van de klasse 1 en 2verwijderd en op de
kant gebracht.
Mede door de baggerlaag is de waterdieptc
van een aantal watergangen gering (30-40cm)
en het effect van overstorten groot. Met het

Maatregelen
In het zuidelijke deel van Papendrecht
neemt door maatregelen volgens het basisrioleringsplan (BRP)de totale vuilemissie naar
het oppervlaktewater afmet 63%. Hierdoor
verbetert de waterkwaliteit in zijn totaliteit
aanzienlijk. Uit de waterkwaliteitstoets voor
riolering isechter naar voren gekomen dat
zich vooral in het zuidelijke deel van Papendrecht knelpunten voor de warerkwaliteit
blijven voordoen. In het navolgende wordt
ingegaan op aanvullende maatregelen om de
knelpunten met betrekking tot de riolering op
te lossen en de belevingswaarde van her watet
te vergroten. De maatregelen zijn in overleg
met de betrokken partijen (ZHEW, gemeente
en Hoogheemraadschap) uitgewerkt in een
plan van aanpak over een periode van vijfjaar
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beweging tezetten. Dit is mogelijk met
interne watercirculatie. Het vootgestelde
circulatiesysteem isafgebeeld op afbeelding 6.

"Baggeren enverdiepentotaanlegdiepte
" "Beperkte natuurvriendelijkeoever
»•Brede natuurvriendelijkeoever
'Verwijderenkroos

Een pomp nabij het Vijverpark met een
capaciteit van ca.600m'/h zet het water in
beweging. Bij het vaststellen van de capaciteit
isuitgegaan van een verversingstijd van 5
dagen en het functioneren van de pomp voor
de helft van de tijd. De pomp wordt automatisch aangestuurd op tijd, bijvoorbeeld na
een overstortsituatie ofin de zomerperiode bij
stagnant water.
In het circulatiesysteem zorgen vier daniwanden met een hoogte van 20cm onder de
waterspiegel voor een optimale waterverdchng. Hiermee wordt de doorstroming
bevorderd in de watergangen waarop in de
toekomst de bergbezinkbasins lozen (nummers 3393,2264en 7803).Uiteindelijk komt het
water weer in degrote vijver waar de stroomsnelheid van het water zo laag isdat het nog
aanwezige vuil bezinkt.
Effecten op de zuurstq/luiislioudiiig
De effecten van het circulatiesysteem op
dezuurstofhuishouding zijn gesimuleerd mer
het model DUFLOW. Het model isgekali-

A/b. 6

Maatregelen.

breerd op waterkwaliteitsgegcvens van het
ZHEW. Uitgangspunt bij de modellering was
een slechte zomersituatic met stagnant water,

baggeren en verdiepen van watergangen
neemt het negatieve effect van rioolover-

Natuurvriendelijke oevers
In het zuidelijke deel van Papendrecht is

lagezuurstofgehaltes (3mg 071] en een hoog
biochemisch zuurstofverbruik (10mg O /!].

storten afen wordt nalevering voorkomen.

de oevervegetatie slecht ontwikkeld door de

Volgens waterkwaliteitsgegcvens van het

Voorgesteld wordt een aantal watergangen

harde oeverbeschoeiing en de slechte water-

ZHEW isdit in Papendrecht reëel.

versneld uit te baggeren en te verdiepen. Dir

kwaliteit. Op een aantal plaatsen kunnen

betekent een aanpassing van het baggerplan

natuurvriendelijke oevers eenvoudig worden

overstorten berekend. Het verloop van het

van de gemeente. Hierbij moet opgemerkt

gerealiseerd. Deze locaties zijn vastgesteld

zuurstofgehalte en het BZVin de watergang

worden dat deStiwas-regclmg niet bijdraagt

tijdens het veldbezoek. Het aanleggen van

aan regulier baggerwerk, maar wel aan een

natuurvriendelijke oevers heeft een positief

extra verdieping van watergangen.

effecr op de belevingswaarde voor de

Met het model is het effecr van riool-

A/b.7

VerloopBZV inde uitgangssituatie.

Ajb.8

Verloopzuurstofgehalteindeuitgangssituatie.

bewoners,maar ook op de waterkwaliteit.
In de brede watergangen isuitgegaan van
het verdiepen tot een aanlegdiepte die ovcreenkomr met een waterdicpre van 1.10 m. Voor

De breedte van de natuurvriendelijke oevers
isafhankelijk van de beschikbare ruimte.
Deoevers kunnen eenvoudig worden

de smallere watergangen isuitgegaan van een

gerealiseerd door her wegdrukken van per-

kleinere waterdiepte om ondermijning van de

koenen en het aanleggen van een flauw talud

oevers te voorkomen.

over degewenste breedte van deoever. Gezien
de waterkwaliteit ligt een spontane ontwik-

Verwijderen van kroos
In een aantal watergangen in de wijk zien

keling van een natuurvriendelijke oevers niet
voor de hand. Daarom isvoorgesteld de ont-

wc in dezomerperiode een grote hoeveelheid

wikkeling van de oevervegetatie te stimuleren

kroosen algen. Een effectieve maatregel om

door het aanplanten van oevervegetatie.

de nutricntcnconccnttaties in het water te

Het verdient aanbeveling om het aan-

verlagen ishetjaarlijks verwijderen van het

leggen van natuurvriendelijke oevers te

kroos. Hierbij worden stikstofen fosfaat

combineren met het baggeren en verdiepen

uiteindelijk limiterend voor de kroosgroei

van watergangen om kosten te besparen.

a

[ZHEW, 1997].Daarnaast bevordert deze
maatregel de doorstroming van het water en
toetreding van het licht.
Het isvan belang het kroos afte voeren
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Interne watcrcirculatic
In het zuidelijke deel van Papendrecht is
sprake van semi-stagnant water met een zeer

om verrijking van het oever- en watersysteem

geringe doorstroom. Hierdoor is het effect

met voedingsstoffen tegen tegaan en stank-

van riooloverstorten groot. Om dit effect te

overlasr voor omwonenden te voorkomen.

verminderen ishet van belang het water in

H20
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berekende debictenen stroomsnelheden zijn

Monitoring

vergelijkbaar met die van de huidige situatie.

Om een indruk re krijgen van de effectiviteit van de maatregelen ismoniroring van
de ontwikkeling van de waterkwaliteit en de
water- en oevervcgcrarie belangrijk. Hierbij
moet vooral worden gekeken naar her
zuurstofgehalte, het BZV,de nutriëntenconcentraties en de helderheid van het water.
Meting in dezomer is het meest relevant aangezien deze periode zeer bepalend isvoor de
warerkwaliteit.

Beheer en onderhoud

Afl. 9

Afb. 10

Verloop BZVbijinternecirculatie.

Verloopzuurstofgehalte bij interne
circulatie.

waarop de bergbezinkbasins in de Wcstpoldcr
lozen, isafgebeeld in de afbeeldingen 7en 8.
Hierin iseen duidelijke piek in het BZVte
zien. Het zuurstofgehake daalt tot 1,6 mg/l.
Vervolgens iseenzelfde situatie gesimuleerd, maar nu met het functioneren van het
interne circulatiesysteem. Het verloop van
het zuurstofgehalte en het BZVvan het oppervlaktewater bij de bergbezinkbasins in de
Westpolder isafgebeeld in deafbeeldingen 9
en ro.Hieruit blijkt dat na een overstortsituatie het BZVsnel afneemt en het zuurstofgehalte weer snel op een aanvaardbaar niveau
komt (ca.6mg/l).
Volgens de berekeningen isde stroomsnelheid van het water gemiddeld 3cm/s.
Dit isnaar verwachting voldoende om algenbloei in de zomerperiode tegen tegaan. Op
basis van de berekeningen concluderen we dat
met het circulatiesysteem de knelpunten voor
dezuurstofhuishouding opgelost worden.
Effecten op de waterafvoer
Het circulatiesysteem isgetoetst op de
effecten voor de waterafvoer vanuit Papendrecht. Devoorgestelde kunstwerken
(damwanden onder water en een pomp)
zouden belemmerend kunnen werken op de
waterafvoer. Met behulp van DUFLOW is een
stromingsmodel ontwikkeld voor de maatgevende afvoer. De maatregelen voor interne
circulatie (damwanden en een pomp) zijn
hierin opgenomen. Op basis van de rekenresulraten hebben we vastgesteld dat de voorgestelde maatregelen geen belemmering
opleveren voor de maatgevende afvoer. De

Wcgaan nog even in op het beheer van
de watergangen en de oevers dat vanuit ecologisch oogpunt wenselijk is. Een deel hiervan
valt al onder her reguliere beheer. Het is
gewenst de watergangen in Papendrecht twee
maal perjaar temaaien. Deeerste keer in juni
en de tweede keer in het najaar (september/
oktober). Hiermee wordt voldaan aan een
optimale waterafvoer vanuit Papendrecht. Het
maaien moet zoveel mogelijk in het midden
van de watergang plaatsvinden om de oevers
teontzien. Natuurvriendelijke oevers vragen
een extensiefmaaibeheer, bij voorkeur eens in
de tweejaar in de maanden september ofoktober. Het isvan belang het maaisel vanuit de
watergangen en van de oevers zoveel mogelijk
afte voeren.

De ontwikkeling van de water- en oevervegetatie wordt gevolgd door een jaarlijkse
opname van soorten in dezomerperiode. Ook
met behulp van foto's wordt de ontwikkeling
van de water- en oevervegetatie gevolgd. Ç
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I M P R O V E M E N T O F T H E W A T E R QUALITY A N D E C O L O G I C A L C I R C U M S T A N C E S O F
WATERS (CANALS) I N P A P E N D R E C H T

Mosrly the quality and ecological circumstances ofwaters in urban areas leave much to be
desired. In dry and warm periods the waters areoften stagnant, causing growing ofalgae and
fish-mortality. After heavy rainfall sewer overflows lead to water quality problems.
This article describes an attempt to improve the water quality and to enhance the ecological
enjoyment for inhabitants ofPapendrecht. The research and measures for reaching this goal
arc subsidised by rhe Stimulation fund STIWAS,supplied by the water quality board Holland
Islands and Holms (ZHEW).
The first step in the research was to determine the effects ofsewer overflows on the water
quality ('waterkwaliteitstoets'). For this amethod for inventarisation had been developed by
the Sewer Commission Western Netherlands [WRW, 1994].In addition the computermodel
DUFLOW was used to simulate the effects ofsewer overflows on the oxygen concentration in
canals.Further the ecological circumstances in waters and canal-banks were estimated
through fieldwork. The results ofthe research show that some water quality problems remain,
despite sewage measures.
In consultation with the ZHEW, the municipality ofPapendrecht and the water board
Holland Islands and Holms (HHAV)measures havebeen worked out to solve the remaining
water quality problems.Those measures consist ofdredging canals, removal ofweeds,
construcrion ofecological canal-banks, water circulation and an optimum management of
canals and banks.
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