ACHTERGROND

N I E U W E BESLISBOOM VOOR AAN- E N AFKOPPELEN VERHARDE
OPPERVLAKKEN

Onderzoeknaar
samenstellingen
kwaliteitafstromend
regenwaterinsteden
A/koppelenisgeenhype. Daarisiedereennuwelvanovertuigd. IndeRijksvisieWaterketenbijvoorbeeldvormta/koppelenéénvan de belangrijkstespeerpunten.Hoewelafkoppelen velevoordelenbiedt
(watermeigengebiedhouden,beterzuiveringsrendementawzi's,minderoverstortengemengdstelsel), ligtaltijdhetgevaaropdeloerdateen'nieuwe'diffuse brouwordt,geïntroduceerd.Afkoppelen
moetverantwoordplaatsvinden.DeWerkgroepRioleringWest-Nederlandsteldeajgelopenjuni een
nieuwebeslisboomvoorhetaan-ena/koppelenvanverhardoppervlakvast. Hetisnuaande leden
vandewerkgroepomdebeslisboomalsbeleidte^aanvaststellen.
In 1996heeft deWerkgroep Riolering
West-Nederland deeerstebeslisboomvoor
aan-enafkoppelen vanverhard oppervlak
opgesteld.Destijds isookaluitvoeriggediscussieerdoverdevoor-ennadelenvan
afkoppelen, waarbij onzekerhedentenaanzienvandekwaliteit vanafstromend regenwatereenbelangrijke rolspeelden.Mede
geziendeonzekerheden istoengekozenvoor
eenvoorzichtige start.
Intussenzijn meergegevens beschikbaar
overdekwaliteitvanafstromend regenwater.Ookiseenbeter inzichtontstaaninde
effecten vaninfiltratie indebodem.Dekennistoename isvoordegenoemde werkgroep
aanleidinggeweestomhetonderzoek'Vervuilingafstroming verharding, afkoppelingstechnieken enaanpassingbeslisboom
aan-enafkoppelen verhardoppervlak'te
starten.Dedoelstellingvanditonderzoek
waseenactualisatiec.q.aanpassingvande
beslisboomvooraan-en afkoppelen.

Vooreenbeschouwingvandekwaliteit
vandewaterstromen inhetstedelijk gebied
zijn resultaten verzameldvandiversenationaleonderzoeken naardekwaliteit van(afstromend) regenwater.Vanwegedediverse
meetlocatiesenomgevingsfactoren iseen
groteverscheidenheid aanresultaten teverwachten.Daarnaastzijn de verontreinigingenindewaterstromen vanvele factoren
afhankelijk, zoalsdeaardengebruikvanhet
afstromend oppervlak,soortverkeersbelas-
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ting,straatmeubilair, dakbedekking (zinken
dakgoten,loodslabben),bestrating(open
verhardingofdicht)enlocatiespecifieke
emissies(industrieën,vliegvelden)ofseizoensgebonden omstandigheden (strooizouten inwinter, bladvalinherfst, vuurwerkresten).Debijdrage vandeze
omgevingsfactoren bijdediverseonderzoekenisnieteenduidigaandekwaliteitvan
afstromend regenwater toeteschrijven,
waardoordeconcentraties eengrote bandbreedtevertonen.
Bijdegegevensbewerking vandekwaliteitvan(afstromend) regenwaterzijn devolgendezevenwaterstromen onderscheiden:
hemelwater inhetlandelijk eninhetstedelijkgebied,hetafstromend regenwatervan
daken,wegenengemengde oppervlakken,
regenwater inregenwaterstelsels enafstromend regenwater vanbijzondere oppervlakken(parkeerplaatsen, bushalten, industrieterreinen).

Resultaten
Uitdeanalysevandegegevenswordtde
grotebandbreedte vandeconcentratiesook
binnen dezevencategorieën bevestigd.
Tevensblijkt datinhethemelwater inhet
stedelijkgebied (regenwaterdatnietover
verhardeoppervlakken heeft gestroomd)al
concentratiesaanmicroverontreinigingen
voorkomendiedegehanteerde normen
overschrijden. Bijhetafstromen vanhet
regenwater oververhardeoppervlakken wordenverontreinigingen aanhethemelwater
toegevoegd,waardoordeconcentratiesver-

Deafkoppelbo

Inventarisatie
Bijdeinventarisatie,waarbij diverse
waterbeheerderszijn benaderd, ontstond
hetbeelddatveelafkoppelprojecten zijn uitgevoerdzondermonitoring vanenmetingennaardekwaliteit vande waterstromen.
Decriteriavoordeafweging vanwelofniet
afkoppelen lopenuiteen,waarbij inhetwestenvanhetlandveelalgebruik gemaakt
wordtvandebeslisboomvooraan-enafkoppelenvanverhardoppervlak{1996)ofafgeleideversieservan.
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dertoenemen.Stoffen dieveelvuldigworden
gemeten ennormen overschrijden zijn polycyclischearomatische koolwaterstoffen en
zwaremetalen.Nutriënten wordeninhet
afstromend regenwatet nietveelgemeten;
bij enkelemetingenzijn welhogeconcentratiesaangerroffen (bijvoorbeeld Leidsche
Rijn).Anderespecifiekestoffen, zoalsbestrijdingsmiddelen, wordentevens weinig
bemeten, maarwordeninderegelnietin
hogeconcentraties aangetroffen.
DeconcentratiesPAKinhethemelwater
overschrijden destreefwaarden vanzowel
grondwater alsoppervlaktewater (zieafbeelding2). Bijgebrekaanspecifieke normen
voorafstromend regenwater isaandezenormengetoetst;denormen vertonen onderling
sterkeverschillen.DeconcenttatiesvanPAK
zijn inderegelwellagerdandeinterventiewaardenvoorgrondwaterenhetMTRniveauvooroppervlaktewater.Degemiddeldeconcentraties vanchroom,koper,looden
zinkoverschrijden weldestreefwaarden van
grondwateten/ofoppervlaktewater.
Deconcentraties inafstromend regenwater overschrijden inderegeldestreefwaarden vooroppervlaktewater.Voorhet
maximaal toelaatbaattisicoiseteen gedifferentieetdet beeld.Vande18verschillende
stoffen blijven acht vooralleinbeschouwing
genomen categorieën vanafstromend regen-
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waterdanwelrioolwater onderdeMTRwaarden.Vandecategorie'bijzondere verhardeoppervlakken',zoalsbusstationsen
bedrijventerreinen,zijn relatiefweiniggegevensbekend.Opdergelijke locatiesworden
relatiefhogeconcentraties aangetroffen.
Voordeconcentratiesinhet afsttomend
wegwaterisgeeneenduidigerelatiewaargenomen tussenverkeersintensiteit enverontreinigsgraad.

devol,omdatdematewaarindedeeltjes zijn
aftevangendoormiddelvanfiltratie,adsorbtieenbezinkinghiermeekan worden
ingeschat.Uitmeetgegevensvandenationaleondetzoekenvolgtdatzwatemetalen
gemiddeld voot72procentzijn gebonden
aandeeltjes groterdan0,45mm.VoorPAK
ligtditpercentagehoger,namelijk&6procent.Voorstikstofenfosfaat gaathetompercentagesvanrespectievelijk 41en55procent.

Uitdeinventarisatieblijkt datinhet
algemeen hetafstromend regenwater van
daken (metbronmaatregelen) schoner isdan
vanwegen,endatdekwaliteit vangemengdeoppervlakken (metderelatiefschonete
dakenenrelatiefrustige wegen)betet isdan
vanprovincialeendrukke wegen.Ditalgemenebeeld komttotuitingoponderzoekslocatieswaarbij allecategorieënzijn bemonsterd,wateeneenduidige onderlinge
vergelijking mogelijk maakt (bijvoorbeeld
dewijkRuwenbosinEnschede).

Zuiveringsvoorzieningen

Samenstelling afstromend
regenwater
Bijdeinventatisatieisookgekekennaar
desamensrellingvanhetafstromend regenwater,waarbij detotale verontreinigingslasr
isgesplitst ineenopgelosteendegebonden
ftactie. Inzichtindematewaarin verontreinigingenzijngebondenaandeeltjes iswaat-

Degemiddeldekwaliteitvanhethemelwater.

Gemiddeldekwaliteitwaterstromen
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Omregenwater tezuiverenzijn diverse
producten opdemarkt diegebaseerdzijnop
dezuiveringsprincipes vanbezinking, filtratieenadsorbtieofeencombinatie hiervan.
Derendementen zijn veelalafhankelijk van
deomstandigheden (bijvoorbeeld kwantiteit
enkwaliteit vanhetinfluent, dimensiesvan
dezuiveringsvoorziening enonderhouden
beheerervan).Metbodempassages waarbij
deonopgeloste bestanddelen wotden afgevangen,zoalsroegepastbij bovengrondse
infiltratievoorzieningen, worden hogerendementen behaald.Deaccumulatie vanverontreinigingen vindtplaatsindebovenste
decimetersonderhetmaaiveld.Bodempassagerendementen zijnstof-enlocatie
afhankelijk, maaruitdivetsenationaleen
internationalepraktijk- enlaboratoriumonderzoeken blijken rendementen voorzwaremetalen van90procentenhogergeen uit-
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• hemelwatergem
• dakengem
Dgemengdgem
• wegengem
• bijz.oppgem
DIwgrondwater
AMTRwoppervlaktewater
ASwoppervlaktewater
DSwgrondwater

zondering.PAK'sbindenzichinhogere
mate,waardoorvoordezestoffen vergelijkbareofhogererendementen zijn teverwachten.
Deresultaten vanhethietboven
beschreven onderzoekzijn vastgelegd inhet
rapport 'Overzicht samenstelling afstromend regenwater'.

Beslisboom
Uitdeonderzoeksresultaten blijkt onder
meerdathetstrikt vasthouden aan indicatievegrenzen tenaanzienvan verkeersintensiteitennietwenselijk is.Verderblijkteen
aanzienlijk deelvande microverontreinigingeninafstromend regenwatetgebondente
zijn aandeeltjes dieaftevangenzijn met
voorzieningen.Metdiverse voorzieningen
kunnen voordebeschouwde microverontreinigingen hogererendementen worden
behaald dandezuiveringsrendementen van
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Verder
blijkt datdekwaliteit vanhemelwater,dat
nogniettotafstroming isgekomen,alniet
aandenormen vooroppervlaktewater voldoet.Detesultaten vanhetonderzoek vormdendaaromaanleidingomdebeslisboom
aantepassen.
Bijhetopstellen vande'Beslisboomaanenafkoppelen verhardeoppervlakken 2003'
heeft dewerkgroep RioleringWest-Nederland ookrekeninggehouden metdevolgendeaspecten:
• Gemeenten hebben behoefte aaneen
duidelijke enzoeenvoudig mogelijke
beslisboom,waarmeeindepraktijk vlot
gewerkt kanwotden;
• Elkesituatie isspecifiek. Indebeslisboomisdaaromuitgegaan vanminimaaltoetepassen voorzieningen.
Afhankelijk vanfunctie van watergangen,waterkwaliteitsspoortoetsingene.d.
kanbesloten wordenverder tegaandan
indebeslisboom isaangegeven;
• Eengoedovetzichtoverde afkoppellocaties,-techniekenen-lozingspunten
dientgewaarborgd teworden.
Inde'Beslisboom aan-en afkoppelen
verhardeoppervlakken 2003'draaitherom
driekernpunten:eenherkenbare indelingin
typen verhardeoppervlakken,pertype
oppervlakken minimaal toetepassenvoorzieningen aangevenenalle afkoppelplannen
(of-projecten) viaeenWvo-vergunningregelen.
Indelingintypenverhardeoppervlakken
Detypen oppervlakken zijn ingedeeldin
driecategorieën:licht verontreinigde
(meestaldaken],matig verontreinigde
(meestalwegen)enverontreinigde opper-

vlakken(bijvoorbeeld marktpleinen, bedrijfsterreinen,busstationsentunnels).
Minimaaltoetepassenvoorzieningen
Percategorieverhardoppervlakisinde
beslisboomaangegeven welke voorzieningen
erminimaalgetroffen moetenwordenom
voorafkoppelen inaanmerkingtekomen.In
hetkortkomtditneerophetvolgende:
• Dakenkunnen directafgekoppeld wordenmitsgeenuitlogende materialen
worden toegepastofalsdaarvoor maatregelenzijn gettoffen;
• Lichtverontreinigde oppervlakken
mogendirectworden afgekoppeld zondervoorziening;
• Matigverontreinigde oppervlakken
kunnen afgekoppeld wordenmitsals
minimalevoorzieningeenzand-/slibafvang en/ofeenolieafscheider wordt
toegepast;
• Verontreinigde oppervlakken komenin
principeniervoorafkoppelen inaanmerking,eventueelkaneen verbeterd
gescheidenstelselofgelijkwaardige
voorzieningaangelegd worden.
Wvo-vergunning
Belangrijk onderdeelvandenieuwe
beslisbomen ishettoepassen vanhetvergunningeninstrument. Debedoelingisdat
elkelozingvanafeenafgekoppeld stukvethard oppervlakineenvergunningopgenomen wordt.Ditgeeft de waterkwaliteitsbeheerderenerzijds demogelijkheid omte
allentijdejuiste encompletegegevenste
hebbenoverhoe,watenwaar afgekoppeld
is.Anderzijds heeft dewaterkwaliteitsbeheerderhiermeeeenmiddelom, bijvoorbeeldbijoptredende waterkwaliteitsproblemen,aandehandvandealgemeneen
eventuelespecifieke voorschiften een
gemeente totonderzoeken/ofsaneringte
bewegen.
Devetgunningplicht geldt inprincipe
vooralletypen verhardoppervlak, inclusief
dedaken.Hierbij gaathetoverigensomde
'openbare'daken,waarbij dussprakeisvan
eenvergunningaandegemeente.Voorde
particuliere daken zaldeontwikkeling
omtrent deAMvB kleineenkottdurende
lozingen worden afgewacht. •"
ir.F. Boogaard (Tauw)
ing H. vanderMeijden (Zuiveringsschap Hollandse Eilandenen
Waarden/ Werkgroep Riolering
West-Nederland)
J.Speelman (Hoogheemraadschap
vanSchieland / Werkgroep Riolering West-Nederland)

ACTUALITEIT

Lectorpleitvoorandere
aanpak waterbeheer
HetWaterkeuniscentrumVanHall-Larenstem
heeftdr.AndrejansenbenoemdalslectorIntegraalWaterbeheerenRuimtelijke inrichting.
Jansenheeftbijzijnaanstellinggepleitvooreen
omkering inhetdenkenoverwaterbeheer.
Delector IntegraalWaterbeheetheeft als
taakmaatschappelijke en wetenschappelijke
ontwikkelingen tevettalenineenactuele
wateropleiding.Ookmoerhijinsamenwerkingmethetwerkveld praktisch ondetzoek
opzetten.
VolgensJansen,diezijnstudiebiologie
afrondde merpromotieonderzoeknaardeherstelmogelijkheden vanverdroogdenatuurgebiedenenthanswetkzaamisalscoördinator
KennisbijVitens,heeft hetNederlandseantiverdrogingsbeleidgefaald.Oplossingenvoor
hetgebtekaanvoldoendezoetwaterindroge
zomersmoetnietwordengezochtindetechnologie,zoalsdeaanlegvangrotebassins.Dit
leidtalleenmaartotkwetsbaarheid,denkthij.
"Hetgaaterombijdevragersvanwater,het
watervasttehoudenentebergenendatte
combinerenmetanderefuncties.Alleendoor
dezetrendbreukinhetwaterbeheer kunnen
deaanbevelingenvandeCommissieWatetbeheer21eeeuwwordengerealiseerd." f
ACTUALITEIT

Braksstart'slagomde
ruimte'
DenieuweerelectorGerritBraksvanHogeschool
Larensteinheeftnjdensdeopeningvanhetnieuwehogeschooljaarhetstartseingegevenvoorhet
project'Slagomderuimte'.Metditprojectkijken
deHogeschoolLarenstein,IPCGroeneRuimteen
HeliconOpleidingenMBCSVelptenigophon- ™
derdjaar bosbouw-encultuurtechnischonderwijs,maarookvooruitnaardetoekomst.
Eenjaar langbestedendeze instituten
extraaandacht aanruimtelijke ordening:
Watzijn bijvoorbeeld deconsequenties van
ovetloopgebieden voorhetwoneninde
uiterwaarden?
Met'Slagomderuimre'willendeonderwijsinstellingen deverschillende belangen
zichrbaar maken vanuit vier invalshoeken:
water,landelijkgebied,verkeerenvervoeren
verstedelijking. Totjuli volgendjaar worden
verschillende evenementen geotganiseerd.Ç
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