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laaggenoegwas.Detotale stikstofverwijderingvoldeedwel.
Onderhoud en storingen
Deleveranciers hebben regelmatiginspectiesuitgevoerd bijdeinstallaties.Ineerste
instantie hingen dezesamenmethetopstartenvandesystemen.Daarnazijn zowelperiodiekeinspectiesalsinspectiesnaar aanleiding
vanstoringen uitgevoerd.Omdat eengedeelte
vandestoringen kinderziektes betrofeneen
gedeeltewerdveroorzaakt doordeapparatuur
voorhetuitvoeren vandebietmetingen, ishet
nietmogelijk frequenties ofkostenvanbeheer
aantegeven.Eenaantalonderdelenvande
installatieszalinhetvervolgopbasisvande
opgedaneervaringen wordenaangepast.Voor
deBioStarbetreft hethiermetnamede
aansturingopniveauvande effluentpomp.
VoordeBisam-installatiegaathetomonderdelenvanhet beluchtingssysteem.
Conclusie
Uitdeproefresultaten blijkt datde
wetkingvandeBioStarachterbleefbijde
verwachtingen.Wanneereen dragermateriaal
wordtgebruikt dat niet uitspoelt,komthet
systeemgemiddeld uit inklasseI.Dewerking
vandeBisamwasredelijk totgoed;de
getoetsteinstallaties voldedengemiddeldaan
klasseIImet uitloopnaarlila.
Verderisgeblekendatzoweldehoeveelheidalsdesamenstelling vanhetinfluent van
invloedzijn opdewerkingvaneenIBAsysteem.Hetisdaarom vanbelangombijde
dimensionering dewerkelijke lozingssituatie
alsuitgangspunt tehanterenendelozergoed
teinformeren overwatwelenwatnietgeloosd
magworden.Hetgoedfunctioneren vaneen
IBA hangtooknauwsamenmetgoedbeheer.
Voorhettijdigsignaleren vanstoringen dient
eenIBAtezijn voorzienvaneenalarmeringop
decrucialeonderdelen.
Hetproject heeft veelbruikbare kennisen
ervaringheeft opgeleverdophetgebiedvan
aanleg,prestatiesenbeheervanIBA-systemen.
Ditgeldt voordeleverancier,degebruikerals
welvoorhetbevoegdgezag.
Opdeproeflocatie wordtaandeeisenvan
hetLozingenbesluit huishoudelijk afvalwater
voldaan,wanneer wordtgeloosdviaeenklasse
IIBA. Hetzuiveringsschap heeft daarombeslotendatdegetesteinstallatiesindetoekomst
opdelocatieingebruikkunnen blijven, f
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Hetgelijktijdig uitwerkenvanhetemissie-enwaterkwalitcitsspoorkangrotevoordelenopleveren
bijdewaterhuishoudkundige inrichtingvanstcdchjkgebied. Het bijstellen enterugkoppelenvan
berekeningsresultaten vanhetwaterkwaliteits-naar hetemissiespoorkan leidentoteenoptimalisatievandemaatschappelijke kostenendemilieu-effecten vandevoorgesteldemaatregelen.De
gemeenteDriebergen enhetHoogheemraadschap deStichtseRijnlanden leggen momenteeldelaatstehandaan deoptimalisatie vandemeesteffectieve maatregelen.
Totvoorkortwerddetoetsingvanhet
waterkwaliteitsspoor veelaluitgevoerd ophet
moment datdeinvulling vandebasisinspanning nagenoegwasafgerond. Een
nadeelhiervanisdaterdan nogmaarweinig
ruimteisvooreenoptimalisatie,waarbijde
mogelijkheden tot verbeteringvanzowelde
rioleringalshetoppervlaktewater volledig
wordenbenut.Daaromwordtdetoetsingvoor
degemeenteDriebergenalseeniteratief
procesuitgevoerd innauwesamenwerking
metdeinvullingvanhetemissiespoor.Door
eeninteractieveuitvoeringvanhetemissie-en
waterkwaliteitsspoor wordende aanpassingen
aanhetrioleringsplan enhet watersysteem
geoptimaliseerd. Hetdoelvandetoetsingis
danooknietmeeralleen het inbeeldbrengen
vandeeffecten opdewaterkwaliteit vande
voorgesteldemaatregelen,maarzekerookhet
optimaliseren vandezemaatregelen.
Hetoppervlaktewatersysteem inde
bebouwdekomvanDriebergen bestaat uiteen
aantalwatergangen diealleuitkomen opde
Langbroekerwetering (afbeelding 1). Deinhet
onderzoekopgenomenwatergangen zijn van
noordnaarzuiddeHogeWoerdwetering,de
SchippersvaartendeRodenbergschevaart.Bij
hevigeneerslaglozenhierverschillenderiooloverstortenop.Netbuitendebebouwdekom
achterdeoverstortbijdeHogeWoerdwetering
(RO4) isinhetverledenaleeneerstebiezenveldaangelegd.
Ondernormaleomstandigheden worden
deaanéénzijdedoodlopende waterlopen
slechtsgevoeddoorneerslagen toestromend

grondwatet.Mogelijkheden omwaterinte
latenvootdoorspoelingnaeenoverstortgebeuttenisofaanvullingindrogeperioden
zijn nietvoorhanden. Bijextreemnatteweetsconditieskomen hierdelozingen vanriool0verstörtenbij.Devolumesvandeteverwachten lozingenzijngroottenopzichtevanhet
volumevanhetontvangende oppervlaktewater.
Dekeuzeendedimensioneringvande
voorgesteldemaatregelen wordttotstand
gebrachtdoormiddelvaneeniteratiefproces
tussenemissie-en waterkwaliteitsspoortoetsing.Voordemeestewatetgangen wordtmet
hetiteratieveprocesdeoptimale verhouding
tussendedimensiesvandegekozen randvoorzieningendehoeveelheid afgekoppeld
verhardeoppervlak bepaald.VoordeRodenbergscheVaartzijn zoweleenbiezenveldals
eenbergbezinkbassininbeschouwinggeno-

Inhetkadervanhetonderzoek 'Verbeterd
waterbeheer Langbroekerwetering' had
WLDelft Hydraulicsin 1998wasaleenSOBEKmodelontwikkeldvanhetlandelijkegebied
tenzuidenvanDriebergen.Voordeinvulling
vanhetwaterkwaliteitsspoor laghetdanook
voordehand omditmodeluittebreiden met
dewatergangen indebebouwdekomvande
gemeente.VoordetoetsingmetSOBERis
gebruikgemaaktvandehydrodynamische
module(CF] voordeberekeningvandewaterbeweginginwaterlopen,de neerslagafvoermodule(RR) vooreeninschattingvaninspoeH 2 0 fi 12-2000
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Afwatering in de Schippersvaart vindt veel
trager plaats.Ten opzichte van de afvoer in de
Langbroekerwetering isde afwatering van de
kleinere waterlopen klein.
Voor de waterkwaliteitsspoorberekeningen isgebruik gemaakt van een standaard
processenconfiguratie in SOBEK-W(\Hiermee
zijn de effecten van deoverstortcn opde zuurstofen nutriè'nthuishouding van het oppervlaktewater berekend. In afbeelding 1 iseen
ruimtelijk beeld opgenomen van de maximale
BOD5-concentratie in het studiegebied.

Afb. 1:

Gecombineerderesultatenfractiesommenvoorvijfkarakteristiekelocaties(tijdasistiendagen)meteenruimtelijkebeeldvandemaximaleBODj-concenrratie.(Derechterlegendahoortbijdemaximaleconcentratie,de
linkerbijdefractie&iagrammen).

ling van het (gtond)water vanuit het omliggende landelijke gebied en de waterkwaliteitsmodule (WOJ.De rioolemissieberekemngen
zijn uitgevoerd met MOUSE.De resultaten
van deze voorlopige berekeningen zijn
gebruikt als invoer voor de eerste waterkwaliteitsberekeningen.
Degemeente doet momenteel nader
onderzoek naar de optimale invulling van de
basisinspanning op basis van deeerste onderzoeksresultaten.
SOBEK-WQbiedt een handige optie om de
herkomst van stoffen in een gebied te analyseren:de zogenaamde fractiesommen. Detgelijke berekeningen bieden een helder inzicht
in de transportpatronen in het studiegebied.

Tabel I:

Saneringsindicatie.

klasse kans op vissterfte sanering
1
zeer gering
overbodig
germg
aanzienlijk
groot

2
3
4

Tabei

Alsvoorbeeld zijn in afbeelding 1 voor vijf
locaties de resultaten van een fractieberekening bij een bui met een herhalingstijd van
eens in de tienjaar gepresenteerd. Uit het feit
dat het initiële watet (tood) in de waterlopen
op de meeste locaties binnen één dag vrijwel
geheel verdwenen is,blijkt dat het overstortvolume ten opzichte van het ontvangende
oppervlaktewater in allegevallen erggroot is.
Dedoor SOBEK-RRberekende fluxen blijken
zeer belangrijk: afhankelijk van de
(grond)waterinstroming (en de afwateringscapaciteit) wordt het overstortwater in
bijvoorbeeld de Rodenbergsche Vaart snel
afgevoerd richting Langbroekerweteting.

Basisnolerin^splan/aanvullende maatregelen.

Locatie
ROl
ROl
RO2
RO3
RO3
RO4

H20

twijfelachtig
noodzakelijk
utgent

In een fractiesom wordt aan iedere (water)bron
een label (tracer, met concentratie 1)toegekend. Hiermee kan op ieder tijdstip gedurende
desimulatieperiode en voor iedere locatie
berekend worden wat het aandeel water is van
iedere bron. Hiermee krijgt men inzicht in
bijvoorbeeld de ruimtelijke verspreiding van
het overstortwater in het studiegebied, in de
mengverhouding overstortwater - initieel
oppervlaktewater en in de mate van doorspoeling.

n

Rodenbergschevaart
Rodenbergschevaart
Schippersvaart(boven)
Schippersvaart(beneden)
Schippersvaart(beneden)
HogeWoetdweteting

2000

randvoorziening
bergbezinkbassin2501113
biezenveld2.ooomï
bergbezinkbassin55om3
biezenveld2.5001T13
biezenveld5.ooom3
bestaandbiezenveld

klasse
3
1

3
1
1
2

Demodelresultaten zijn getoetst volgens
de notitie 'Aanbevelingen voor de uitwerking
van her waterkwaliteitsspoor'. Het laagst
optredende zuurstofgehalte en de periode
waarin de norm voor stadswater (3mg/l)
wordt onderschreden leiden tot een klasseindeling. In tabel 1 isde klasse-indeling van de
overstorten weergegeven, waarbij is uitgegaan
van het basisbeschermingsniveau voor wateren met de hoofdfunctie stedelijk gebied.
In tabel 2staan de klasse-indelingen van
enkele tijdens het iteratieve proces doorgerekende varianten weergegeven.
Tabel 2toont aan dat in de Rodenbergsche
Vaart een biezenveld (volume 2.000mï) een
groter effect op de waterkwaliteit heeft dan
een bergbezinkbassin met een volume van250
m3.Voordeoverstort op de Schippersvaart
(beneden) kan vanuit het oogpunt van waterkwaliteit wotden volstaan met een biezenveld
met een inhoud van 2.500m3.
Vooidegemeente Driebergen geldt dat
het effect van deoverstorten opde waterkwaliteit sterk afhankelijk is van de aanvoer
van afstromend regenwater, omdat doorspoeling niet tot de mogelijkheden behoort en de
volumes van het ontvangende water relatief
gering zijn. Het afkoppelen van verhard
oppervlak isdan ookeen belangrijke parametet vooide verdere optimalisatie van het
pakket maatregelen.

