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In hetKromme Rijngebied ;provincie Utrecht;1lozen vierrioolwaterzuiveringen direct ojvia kleinere
watergangen opdeKromme Rijn. Deze effluentlozingen hebben eengrote invloed opdekwaliteit van
hetontvangende oppervlaktewater: deKromme Rijn endestad Utrecht. Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden wil nietdat deejfluentlozingen eensubstantiële belemmering vormen voorliet
bereiken van deMTR-kwaliteit(maximaal toelaatbaar risico).Hethoogheemraadschap wil daarom
dekwaliteitvan heteffluent zoververbeteren datdewaterkwalitcitsdoelstcllingen kunnen worden
gehaald. Hiermeezijngrotemvestcriugengcmoeid. Daarom iseen prioritering vandetenemen
maatregelen uitgevoerd,zodatde beschikbare middelen zodoelmatig mogelijk worden ingezet.
In deVierdeNota Waterhuishouding heeft
het Rijk een inspanningsverplichting opgenomen voor allewaterbeheerders omvoor alle
oppervlaktewateren tevoldoen aanhetmaximaal toelaatbaar risico-niveau (MTR-niveau).
Deinvoering van deEuropese Kaderrichtlijn
Water verhoogt de druk, doordat voorhet
halen van de (nog)testellen doelen eenresultaatverplichting geldt. Dezedoelen moeten
nog worden geformuleerd, maar waarschijn-
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lijk worden de MTR-normen overgenomenen
mogelijk verscherpt. Dezedoelen moetenin
2015zijn behaald. Grote delen vanhetoppervlaktewater binnen hetbeheersgebied van
Hoogheemraadschap DeStichtse Rijnlanden
voldoen niet aan deMTR-norm. Het zal een
grote inspanning vergen van diverse betrokken
partijen ombinnen degestelde termijn alsnog
aandezenorm tevoldoen.Hetwaterschap
speelt hierin een leidende rol.Het moet daarbij

Destad Utrecht metdeKrommeRijn endeoverige watergangenmhetgebied.

m

ook kritisch naar deeigen activiteiten kijken.
DeStichtseRijnlanden isdaarom met een
onderzoek begonnen naar de invloed van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties ende
reikwijdte ervan inhet gebied rond deKromme Rijn, tenzuidoosten van destad Utrecht.In
dit onderzoek zijn vier rwzi's meegenomen,te
weten dievan DeBilt,Zeist, Bunnik enDriebergen.

Kromme Rijn en omgeving
Hetgebied rond deKromme Rijn iszeer
gevarieerd.Aande noordkant wordthet
begrensd door deUtrechtse Heuvelrug enaan
dezuidkant door het Amsterdam-Rijnkanaal.
Op afbeelding 1 iseengedeelte hiervan tezien,
met inhetmidden destad Utrecht. Het gebied
ten zuidoosten van destad Utrecht ishet
Kromme Rijngebied.
Datdewaterkwaliteit inditgebied niet
optimaal is,ligt aan een aantal factoren. Ten
eerstedrukt hetwater uitdeNederrijn datbij
Wijkbij Duurstede wordt ingelaten een
behoorlijke stempel opdewaterkwaliteit van
deKromme Rijn. Daarnaast vormen puntbronnen alseffluent vanderwzi's,dieindeze
studie worden beschouwd, en riooloverstorten
vandestad Utrecht enoverige kernen een
belangrijke toevoer van vervuilende stoffen.
Behalve puntbronnen hebben diffuse bronnen,
zoalsdelandbouw, ookeen redelijk grote
invloed. Dezeinvloed isechter pasechtgoedte
merken inwintersituaties, alsovertollig water
afstroomt enrelatiefweinigwater wordt ingelaten.

Aanpak
Het isuiteraard hetmeest doelmatig de
effluentlozing methetgrootsteeffect het eerst
tesaneren.Behoefte bestond dus aaninzichtin
debijdrage aan denormoverschrijding van
verontreinigingen uitdeeffluenten. Uitgangspunt voor de onderzoeksmethode komt
uit het rapport Emissie-Immissie van deCIW
(juni 2000).Inditrapport wordt eenrichtlijn
gegeven voorhetbeoordelen van lozingenop
oppervlaktewateren waarbij devolgende prioritering wordt gehanteerd (punt- en diffuse
bronnen):Draagt een bron voor meer dan tien
procent bijaan de normoverschrijding van een
stof dan dient deze bron meturgentiete
worden gesaneerd. Draagt de bron qua lozingen tussen éénentien procent bij aan de normoverschrijding, dan moet dezeop termijn
gesaneerd worden.Bronnen dievoor minder
dan één procent bijdragen, kunnen alsverwaarloosbaar worden beschouwd.
Inde ontvangende oppervlaktewateren
zijn fosfor, stikstof, koperenzink de belangrijkste stoffen waarvan permanent deMTRnorm wordt overschreden.Omtekunnen

3Z

H20

20-2003

PLATFORM

beoordelen welke rioolwaterzuiveringsinstallatiehet eerstgesaneerd moet worden, is het
dus nodigper installatie en perstofvast testellen tot waar die respectievelijk tien en één procent bijdraagt aan de totale belasting ervan.De
ruimtelijke weergave van deze procentuele bijdragen vormt een belangrijke bouwsteen voor
verdereprioritering. Voor het uitvoeren van dit
onderzoek isgebruik gemaakt van het ruimtelijke ééndimensionale stromingsmodelDUFLOW.Aandit modelzijn waterkwaliteitsmodellen gekoppeld,zodat verspreiding en gedrag
van de afzonderlijke stoffen goed konden
worden beschreven. Belangrijk onderdeel bij
percentuele aandelen isdat allebronnen, of
het liefst zoveelmogelijk bronnen, bekend
zijn. In modeltermen betekent dit dat een
gekalibreerd model noodzakelijk is. Het
gebruikte model in dit onderzoek ismet zoveel
mogelijk bronnen voor zowel stroming als
kwaliteit gekalibreerd.

Het transport van het effluent
Vooralle rwzi's blijkt dat het effluent tot
buiten het beheersgebied van DeStichtse Rijnlanden reikt.DeVecht bevatnog vooreen
groot gedeelte een aandeel van meer dan één
procent. Dit wordt bepaald doorde Kromme
Rijn. Dit relatiefsnelstromende systeem transporteert destoffen overeen grote afstand. Bij
de minder snelstromende delen van het gebied
(BiltseenZeister Grift, Minstroom) isde
invloed van de Kromme Rijn minder groot.De
grenzen van het tien en 25procent-aandeel bij
de resultaten van de rwzi in DeBilt liggen dan
ook dichter bij debron dan bij de overige
rwzi's.

b.2:

Derioolwaterzuiveringsinstallatie in Bunnik loost het effluent direct in de Kromme
Rijn. Deconcentraties in het effluent zijn vrij
laagen door het hoge debiet van de Kromme
Rijn isdus weliswaar de reikwijdte groot, maar
het relatieveaandeel vrij laag.Dit komt ook
doordat het aandeel van deKromme Rijn door
zijn grote debiet zelfsubstantieel is.
Dezuiveringsinstallatie in Driebergen
loost het water indeLangbroekerwetering, dat
kort daarna deKromme Rijn instroomt. De
reikwijdte heeft daarom ongeveer hetzelfde
patroon alsBunnik met uitzondering van de
Langbroekerweteringzelf Deinvloed van het
effluent van de rwzi in Driebergen indat kleine stuk isvoorallestoffen meer dan tien procent.
Het relatieveaandeel van het effluent van
rwziZeist(afbeelding 2] indeZeister Grift en
deHakswetering, de tweewatergangen die het
effluent naar deKromme Rijn dirigeren, is
hoog(meerdan 25procent].De concentratie
stikstofin diewatergangen was in de zomer
van 2000gemiddeld 5,4mg/l (bijna 2,5maal de
MTR).Voor fosfor wasdegemiddelde concentratie0,6mg/l in dezomer van 2000(vier maal
deMTR].Alsdezezuivering effluent loost met
MTR-kwaliteit,kan in het oppervlaktewater
lokaal ongeveer 60procent reductie worden
gehaald.
Dezuiveringsinstallatie in DeBilt heeft
lokaaldegrootste invloed van devier onderzochte zuiveringen. Dezezuivering loosr het
effluent in eendaarvoor aangelegde sloot, het-

Verspreidiiigstikstof,afkomstigvannvziZeist. De klemengeven hetpercentageaan.Directnadebronisher
aandeelzeergroot(meerdan25procent),maarin deKrommeRijndaalthetaandeelonderdetien procent.
Hetwordtvervolgenswelverspreiddoorde grachtenvandestadUtrecht.

geen berekent dat zowel stikstofals fosfaat
voor meer dan90procent afkomstig zijn van
dezezuiveringsinstallatie.Deverspreiding van
stikstofis tezien in afbeelding 3.De effluentsloot komt uit inde BiltseGrift en ookdaar is
de invloed zeergroot.Deconcentraties stikstof
en fosfor bedragen meer dan vijfmaal deMTR-

Modellering
Binnen deze modelstudie wordt de verspreidingvan deverschillende bronnen
niet gevolgd doorde het effluent te labelen,
maar doordestoffen in het effluent telabelen.Dit betekent dat een boekhouding
moet plaatsvinden, waarbij perstof wordt
bijgehouden van welkebron deze afkomstigis.In deproccsbeschrijvmgen is hiermee rekening te houden. Het isechterzo
dat veelprocessen afhankelijk zijn van de
concentratie.Dit betekentdat alsde concentratie hoger wordt,de afbraak/omzetting onevenredig hoger kan zijn. Hierdoor
kunnen webinnen de procesbeschrijvingen
niet zomaar meerdere parallelle procesbeschrijvingen maken.Dit noodzaaktons tot
massa-afhankelijke fractieberekeningen
Een rekenvoorbeeld.
Steldat deopname van fosfaat tijdafhankelijk isvandeconcentratie: AP/At =-K*VP
Hierbij isKeen constante.
Steldat P=100,de tijdstap (At)=1 enK= 1,
dan isAP=-K*"vP*At=-10,eenopname van
10.AlsPwordt opgedeeld in viereven grote
fracties van 100/4= 25,dan wordtdatAP=K*Vp*At=-5.Gesommeerd over devier
fracties wordt de totale opname4x5= 20.
Dit is tweemaalzoveelalsin de situatie
waarbij detotale hoeveelheid fosfaat alséén
fractie van 100wordtgezien.Dit klopt dus
niet.Dit betekent dat deverschillende fractiesvandestofmoeten worden doorgerekend alsofhet één afzonderlijks stof betreft
en dat dan deafbraak perfractie proportioneelmoet worden verdeeld.
In formulevorm isdit alsvolgt aangepakt:
Alsvoordesom van de P-fracties
(£P=P1+P2+P,+P4)geldt dat AZP/At=f(2;P),
dan zijn deafzonderlijke vierfracties te
berekenenals:
AP I /At =P 1 /ZP*f(ZP).

APjAt~?jix

*&,?}.

AP,/At =P 3 /EP*f(ZP).
AP 4 /At=P 4 /SP*f(2:P).
Opdezewijze worden devier afzonderlijke
fracties apart doorgerekend, maar de totale
verandering van de som van de vier fracties
wordt berekend alsofdieéénenkele fractie
betrof
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norm.VanafdeBiltseGrift kan het water via
deBerekuil naar destad Utrecht sttomen, en
alsgemaal Sandwijck aanslaat ook in de richting vanZeist.Door degrote invloed hebben
dus ook reducties in de concentratie van het
effluent direct invloed.
Deresultaten van deverspreiding zware
metalen hebben ongeveer hetzelfde patroon
alsdeeutrofiëring. Eengroot verschil isdat de
grenzen van één en tien procent dichterbij de
bron liggen.Dit komt doordat zware metalen
zich hechten aanzwevend materiaal waarvan
een gedeelte snel bezinkt.

Welke zuivering het eerst?
Demodelberekeningen laten zien dat de
bijdrage aandetotale belasting van de onderzochte stoffen van dezuiveringen van Bunnik
en Driebergen aanzienlijk kleiner zijn dan van
dezuiveringen vanZeistenDeBilt. Investeringen opdeze laatste tweezuiveringen zijn dus
het meest effectief Opvallend verschil tussen
deuitkomsten van DeBiltenZeist isdat bij de
zuivering vanDeBilt de lokale belasting groot
is.Dezuivering vanZeist heeft daarentegen
eengeringere invloed maar deverspreiding is
groter. Om uiteindelijk tot een prioritering
tussen deze twee te komen isgekeken naar de
mate van normoverschrijding van het ontvangende oppervlaktewater en naar het effect van
verbetering van het effluent.
Het verschil tussen de normoverschrijding
in het direct ontvangende oppervlaktewater is
echter niet onderscheidend. In beide gevallen
is het aandeel van dezuivering groter dan 25
procent voor de vier beschouwde stoffen en
overschrijdt deconcentrarie ervan deMTRnorm behoorlijk.

Alhoewel de belastingvan de zuivering
van Driebergen kleiner isdan van DeBilt en
Zeist, istoch aan het bestuur voorgesteld deze
uit te breiden met een derde trap.De keuze
hiervoor lagmin ofmeer alvast en is genomen
in het kader van deHerinrichting Groenravenoost.Het effluenr van dezezuivering kan dan
een bijdrage leveren aande verdrogingsbestrijding van dit gebied tussen Driebergen en Zeist.

Besluitvorming in het bestuur
Aan het bestuur van Hoogheemraadschap
DeStichtseRijnlanden isvoorgesteld om de
zuivering vanDriebergen alseerste uit tebreiden met eenzogeheten derde rrap,gevolgd
door dezuivering van DeBiltenZeist.In de
afweging van DeBiltisnaast de hietvoor
genoemde kwaliteitsverbetering van her
oppervlaktewater ook meegenomen dat in de
omgeving vanDeBilt veelgebieden met een
natuurfunctie liggen.Uit eerder onderzoek
bleek tevens dat veeloppervlakrewater infiltreert inde bodem.In deomgeving van DeBilt
bevinden zich tweegrote grondwateronttrekkingen voorde drinkwaterbereiding. De effluentlozing vanDeBilt vormt een potentieel
risico voordeze winningen.

Inhet onderzoeksgebied isdebijdrage van
de landbouw aandestikstof- en fosforbelasting relatiefklein ten opzichte van andere
gebieden, waardoor verbereringen aan de effluenten een grote positieve bijdrage leveren aan
de waterkwaliteit.
Het bestuur van het waterschap heeft op
basis van dit onderzoek en deze overwegingen
besloten om deplannen voor een extrazuiveringstrap verder uit tewerken. Het isdebedoeling om dezuivering van Driebergen in 2005,
DeBilt in 2007enZeistin 2009vaneen extra
trap tevoorzien.Dit besluit iseen goede stap
om te kunnen voldoen aan deMTR-norm in
het oppervlakrewater, en de (nogte stellen)
ecologischedoelen in het kader van deKaderrichrlijn Water.?

Hoogheemraadschap DeStichtse Rijnlandenvoldoet aanhet Lozingenbesluit Wvostedelijk afvalwater. Dit wilzeggendat voot het
beheersgebied wordt voldaan aandeeisvan75
procent verwijdering van fosfor en stikstof Het
investeren ineen extrazuiveringsrrapopde
rioolwaterzuiveringsinstallaties in het Kromme Rijngebied kan dus uitsluitend op basisvan
waterkwaliteitsoverwegingen plaatsvinden.

Afo.3:

Verspreidingstikstof,afkomstig vannvziDeBilt.De kleurenleren opnieuwhetpercentage aan.De watergangen tenzuidenvanDeBiltenrichtingZeist wordeningratemate beïnvloed doordezezuivering, wat

Omdat de normoverschrijding niet onderscheidend is,ishet interessant om naar het
effect van de verbeteringsmaatregel te kijken.
Dit is in dit gevalhet inbouwen van een extra
zuiveringstrap opdezuivering, waardoor de
kwalireit van het effluent voldoet aan deMTRnorm.Opde korte termijn zijn alleen saneringen van de uitstoot van stikstofen fosfor om
financieel-technische redenen mogelijk. Aanvullende zuiveringsrrappen voorzware metalenzullen in deeerstvolgende periode niet
wordengebouwd. Uitberekeningen vanenkelescenario's,waarbij ervan wordt uitgegaan
dat het effluent van elkezuivering afzonderlijk
wordt nagezuiverd, blijkt dat bij het nazuiveren van het effluent vanDeBiltveel grotere
reducties in oppetvlaktewater kunnen worden
bereiktdan bij Zeist.
Alsde rwzi inDeBiltMTR-kwaliteit zal
lozen,worden reducties in het oppervlaktewater vangehaald van90procent (de effluentsloot)tot 80procent (eindBiltse Grifr).
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srikstofbetrejt tenminste.

