Vuiluitworpreductie rioolstelsel Boxtel
Een doordacht verbeteringsplan

Inleiding
Witteveen+Bos heeft in samenwerking
met de gemeente Boxtel een gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) opgesteld; tot voor
kort genoemd integraal rioleringsbeheerplan. Een belangrijk onderdeel
hiervan betreft een verbeteringsplan ter
reductie van de vuiluitworp uit het rioolstelsel naar oppervlaktewater.

aandacht besteed aan beleidsmatige
aspecten bij het onderwerp 'reductie
vuiluitworp'. In een volgend artikel wordt
dieper ingegaan op de uitgevoerde
berekeningen en de voorgestelde
maatregelen.
Context
Medio 1989 werd door het Waterschap de
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Deze vuiluitworp vormt een bedreiging
voor de waterkwaliteit, zoals aangetoond
door het onderzoek van de NWRW, de
Nationale Werkgroep Riolering en
Waterkwaliteit [1], In de provincie NoordBrabant zijn daarom richtlijnen opgesteld
om de vuiluitworp te reduceren [2 en 3].
Belangrijk element hieruit is de verplichte
bouw van bergbezinkbassins achter iedere
bestaande overstort. Als dit nog niet leidt
tot de gewenste oppervlaktewaterkwaliteit
moeten ook nog retentiebassins worden
aangelegd en bestaande gescheiden
stelsels worden omgebouwd tot
verbeterd gescheiden stelsels. De richtlijnen leidden aanvankelijk tot protest van
de zijde van de rioolbeheerders door het
hoge kostenniveau en de niet afdoende
onderbouwing van de vereiste technische
maatregelen. Ook de gemeente Boxtel
tekende bezwaar aan tegen het nieuwe
rioleringsbeleid. De gemeente zag echter
ook in dat voor een verbetering van de
waterkwaliteit een reductie van de vuiluitworp uit het rioolstelsel wellicht noodzakelijk was.
De gemeente Boxtel heeft daarom aan
Witteveen+Bos opdracht verleend tot het
opstellen van een verbeteringsplan voor
het rioolstelsel. In dit plan wordt
toegewerkt naar een eindsituatie die qua
vuiluitworpreductie minstens gelijkwaardig is aan de nieuwe richtlijnen, een
zogenaamde bijna-nul-emissie. Door
echter maximaal aan te sluiten bij de
bestaande lokale situatie en te zoeken naar
beter passende technische oplossingen
worden de kosten aanzienlijk beperkt.
In dit artikel wordt beschreven hoe het
plan tot stand is gekomen en wordt

Dommel een nieuw rioleringsbeleid
geformuleerd [4] en bekend gemaakt aan
de gemeente Boxtel. Op kosten van de
gemeente moesten voor 1995 achter alle
bestaande overstortputten gesloten
bergbezinkbassins worden gebouwd. Op
iets langere termijn moest rekening
worden gehouden met de bouw van
aanvullende retentiebassins. In Boxtel
werd de problematiek actueel doordat
voor een geplande nieuwe overstortput in
de uitbreidingswijk Munsel zelfs directe
aanleg van een gesloten bergbezinkbassin
werd vereist, op straffe van onthouding
van een lozingsvergunning. In de
exploitatie-opzet van Munsel was hiermee
geen rekening gehouden waardoor er een
financieringsprobleem ontstond. Voorts
werd door de gemeente Boxtel getwijfeld
aan de rechtsgeldigheid van de nieuwe
eis, omdat deze niet eenduidig kon
worden ontleend aan het geldende
Waterkwaliteitsbeheersplan [5].
Witteveen+Bos gaf verder aan dat het
geld gemoeid met de bouw van een bassin
voor Munsel, waarschijnlijk beter kon
worden benut op andere plaatsen in het
rioolstelsel. Ook werd in brede zin de
vraag opgeworpen of het nieuwe beleid
wel was gefundeerd op een goede studie
van de huidige waterkwaliteit en het
verwachte effect van de maatregelen, ook
in relatie tot overige vervuilingsbronnen.
In enkele overlegronden vond geen
toenadering plaats. Er ontstond een
patstelling op ambtelijk niveau.
De patstelling werd medio 1990 doorbroken door het College van Burgemeester en Wethouders van Boxtel. Het
College gaf aan bezwaar te maken tegen

Samenvatting
Voor het rioolstelsel van Boxtel is
een plan opgesteld voor reductie van
de vuiluitworp naar het oppervlaktewater. Hierbij is sprake geweest van
een goede samenwerking tussen
gemeente en waterkwaliteitsbeheerder. Een belangrijk onderdeel
van het project gaat over de
berekening van de vuiluitworp met
het computermodel Dirty.
Uiteindelijk is een stappenplan
opgesteld voor reductie van de
vuiluitworp met een hoog milieurendement. Maatwerkoplossingen
blijken een aanzienlijke besparing op
te leveren ten opzichte van
standaardoplossingen.

het nieuwe rioleringsbeleid, maar onderkende toch de problematiek inzake
riolering en waterkwaliteit. Het College
vroeg om nader advies over deze kwestie,
ook over de tariefstijging voor de rioolheffing.
Als eerste stap stelde Witteveen+Bos een
Raamwerk Rioleringsbeheer op [6). Een
dergelijk Raamwerk geeft een overzicht
van alle activiteiten die vallen onder het
begrip rioleringsbeheer, inclusief zaken als
wetgeving, organisatie en kostendekking.
Ook worden landelijke ontwikkelingen op
rioleringsgebied beschreven en worden
alle lokale knelpunten inzake riolering
opgesomd. Een Raamwerk Rioleringsbeheer is een goed 'praatstuk' voor
discussies over rioleringsbeheer op alle
niveaus in een gemeentelijke organisatie.
Het voorkomt dat allerhande details de
overhand krijgen en geeft een helder
denkkader voor beleidsmakers.
Na behandeling van het Raamwerk
Rioleringsbeheer zijn in Boxtel diverse
activiteiten gestart. Hieronder vallen
onder meer het inspecteren van het rioolstelsel, het automatiseren van het
gegevensbeheer, het opstellen van globale
plannen voor onderhoud en renovatie, het
inzichtelijk presenteren van de kosten
voor rioleringsbeheer en het berekenen
van het benodigde rioolrecht [10]. Ook
werd gestart met het opstellen van een
verbeteringsplan voor het rioolstelsel,
vooral gericht op het reduceren van de
vuiluitworp via overstortingen.
Medio 1990 werd ook aan het nieuwe
Brabantse rioleringsbeleid nader gestalte
gegeven. De provincie Noord-Brabant
presenteerde het ontwerp Waterhuishoudingsplan 1991-1995 getiteld
'Werken aan water' [3].Hierin staat het
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nieuwe Brabantse rioleringsbeleid
opnieuw geformuleerd, waarbij opvalt dat
er in de provinciale formulering duidelijk
sprake is van vrijheid om in te spelen op
nieuwe inzichten en beter aan te sluiten
op lokale omstandigheden. De kosten
gemoeid met de uitvoering van het beleid
zijn in dit plan echter vrij optimistisch
geraamd. In 1991 is het nieuwe beleid,
met enkele aanpassingen en een
realistisch prijskaartje, vastgesteld door de
Provinciale Staten. De waterkwaliteitsbeheerders van Noord-Brabant hebben
het beleid verder uitgewerkt in de
Concept Richtlijn Rioolstelsels en Rioolbeheerplannen [2].In de genoemde
stukken staat helaas niet vermeld hoe de
vuiluitworp uit rioolstelsels zich verhoudt
tot andere vervuilingsbronnen van het
oppervlaktewater. Evenmin staat aangegeven welke verbetering van de waterkwaliteit mag worden verwacht na uitvoering van de voorgeschreven
maatregelen. Een eerste aanzet hiertoe is
onlangs wel gegeven door de studie
'Effectvoorspelling en beoordeling van
rioolwaterlozingen', waarover eerder is
gepubliceerd in dit blad [7].Tot slot kan
nog worden vermeld dat het nieuwe
rioleringsbeleid van de Brabantse waterkwaliteitsbeheerders recentelijk is
verwoord in de 'Beleidsnotitie riolering'
[8]. Veel van het door gemeenten aangedragen commentaar is in deze notitie
verwerkt.
Rioolstelsel Boxtel
Afbeelding 1toont de belangrijkste onderdelen van het rioolstelsel en het oppervlaktewater van Boxtel.
Het rioolstelsel bestaat overwegend uit
één groot gemengd systeem, dat onder
vrij verval afvoert naar de zuiveringsinstallatie ten noord-oosten van de stad.
Deze afvoer vindt plaats door een hoofdriool o 1.250 mm dat zich vertakt in de
stad. Het woongebied kan worden
opgedeeld in vijf deelgebieden, te weten
Noord, Station, Centrum, Munsel en Oost.
Ten westen van de spoorlijn ligt het
bedrijventerrein Ladonk. De oostelijke
helft van Ladonk is voorzien van een
gemengd rioolstelsel en de westelijke van
een gescheiden stelsel. Ladonk is door
een knijpriool aangesloten op de rest van
het rioolstelsel van Boxtel.
Boxtel wordt doorstroomd door de rivier
De Dommel. Uit oogpunt van waterkwantiteitsbeheer is aan de oostzijde van
de stad voorzien in het ruim bemeten
Omleidingskanaal. In Boxtel monden de
beek Smalwater en de sloten Kapelloop en
Koppelloop uit in De Dommel. Via 17
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overstortputten kan vanuit het gemengde
rioolstelsel worden geloosd op het oppervlaktewater. Daarnaast zijn er enkele
regenwateruitlaten van het gescheiden
stelsel. Het effluent van de zuiveringsinstallatie wordt geloosd op De Dommel.
In droge zomers bestaat de afvoer van De
Dommel in hoofdzaak uit effluent
afkomstig uit Eindhoven. De waterkwaliteit voldoet niet aan de eisen van de
Algemene Milieu Kwaliteit, vooral door
eutrofiëring.
Enkele kenmerken van het rioolstelsel in
de huidige situatie staan vermeld in
tabel I. Uit de tabel kan worden afgelezen
dat de berging en de pompovercapaciteit
in het woongebied van Boxtel enigszins
achterblijven bij de streefwaarden van
respectievelijk 7 mm en 0,7 mm/uur.
Verder blijkt dat de berging in het rioolstelsel op het bedrijventerrein Ladonk
zeer gering is. Dit wordt ten dele
veroorzaakt door een onvoldoende
functionerend knijpriool, waardoor een

veronderstelde bovendrempelberging in
de praktijk niet wordt benut.
Een ernstig knelpunt in de huidige situatie
betreft stankoverlast in enkele straten in
het centrum van Boxtel. In deze straten
loopt het hoofdriool dat water afvoert van
het bedrijventerrein Ladonk naar de
zuiveringsinstallatie. De stank wordt
vermoedelijk veroorzaakt door één of
meerdere grote afvalwaterlozers op het
bedrijventerrein.
Projectaanpak
Gedurende de loop van 1991 heeft een
projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Boxtel,
Waterschap de Dommel en
Witteveen+Bos gewerkt aan de opdracht
die als volgt kan worden omschreven:
1. maak een plan voor reductie van de
vuiluitworp uit het rioolstelsel;
2. neem het hele afvalwatersysteem in
beschouwing, dus inclusief de zuiveringsinstallatie;
3. zorg voor goede aansluiting bij de

TABEL I •Enkele kenmerkenvan hetrioolstekelvan Boxtelindehuidige situatie.
Huidige situatie
inwoners
industriële i.e.
verhard opp. in ha
berging in mm
dwa in mVuur
poe in mVuur
poe in mm/uur

Woongebied
Boxtel
22.700
2.300
148
6,5
250
830
0,56

Bedrijventerrein
Ladonk
400
8.600

46 gemengd
16 gescheiden
0,5-4,0*
190
260
0,56

*afhankelijk van maatgevend geachte drempelhoogte i.v.m. onvoldoende functionerend knijpriool
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lokale situatie qua ruimtegebruik, toestand
riolering, wegenbeheer, waterkwaliteit etc;
4. zorg voor een zo hoog mogelijk milieurendement;
5. bekijk allerhande subvarianten, maar
presenteer alleen zinvolle varianten;
6. maak een gefaseerde uitvoering of
stappenplan mogelijk waarbij:
a. zowel naar de korte als naar de lange
termijn wordt gekeken;
b. de eerste stappen het hoogste
rendement leveren;
c. vervolgstappen mogelijk zijn zonder
eerdere werken ongedaan te maken;
d. het eindplaatje gelijkwaardig is aan dat
van het Brabantse beleid, wat overeenkomt met een zogenaamde bijna-nulemissie;
e. de eerste stappen aanzienlijk goedkoper zijn dan het Brabantse beleid;
7. geef voor alle stappen een indicatie van
kosten en vuiluitworp;
8. maak een vergelijking met de huidige
situatie en met de standaardoplossing
volgens het Brabantse beleid;
9. geef advies voor de komende tien
jaren.
Het moge duidelijk zijn dat het resultaat
van deze opdracht niet in een achternamiddag tot stand is gekomen. Tijdens
vele overlegronden is geworsteld met deze
opdracht. Er was sprake van constructief
en creatief denken door alle partijen. Dit
is ook te danken geweest aan de gekozen
formulering van de opdracht. Een
dergelijke formulering is verre te
prefereren boven andere, zoals bijvoorbeeld 'toon aan dat het huidige stelsel
weinig vuiluitworp geeft'. Gedurende het
project zijn veel varianten en subvarianten
beschouwd. Ook is er tussentijds overleg
geweest met de Burgemeester en
Wethouders en met de leden van de
Commissie Openbare Werken, Verkeer en
Milieu. Het heeft vooral de nodige moeite
gekost allerlei zinvolle afzonderlijke
onderdelen te combineren tot het
gewenste stappenplan. Uiteindelijk is dit
gelukt tot tevredenheid van alle partijen.
Naast het enthousiasme bij de leden van
de projectgroep is van belang geweest dat
relatief veel tijd werd geboden voor deze
studie en de besturen werkelijk geïnteresseerd waren in de uitkomsten ervan.
Verbeteringsplan
De resultaten van het werk van de
projectgroep zijn verwoord in een
verbeteringsplan. In dit plan wordt allereerst aandacht besteed aan het huidige
functioneren van het rioolstelsel. Hiertoe
zijn kenmerkenbladen opgesteld en
berekeningen uitgevoerd van de berging,
de pompovercapaciteit, de hydraulische

afvoercapaciteit en de vuiluitworp. Voorts
is in het plan het stankprobleem geanalyseerd. Vervolgens werden drie scenario's
gepresenteerd waarlangs het rioolstelsel
van Boxtel zich in de toekomst zou
kunnen ontwikkelen.
Het eerste scenario is de zogenaamde
autonome ontwikkeling: de ontwikkeling
die zou zijn opgetreden als de provincie
Noord-Brabant en het Waterschap de
Dommel geen nieuw rioleringsbeleid
zouden hebben geformuleerd en
bovendien 'soepel' zouden zijn geweest in
de hantering van het oude beleid. Bij dit
scenario wordt rekening gehouden met
enkele uitbreidingen op het industrieterrein Ladonk en met de aanleg van een
nieuwe woonwijk. Problemen met de
hydraulische afvoercapaciteit van het
stelsel worden verholpen door enkele
buisverruimingen. De stankoverlast wordt
bij de autonome ontwikkeling niet
verholpen.
Het tweede scenario betreft het nieuwe
rioleringsbeleid van het Waterschap de
Dommel en de provincie Noord-Brabant.
Dit nieuwe beleid is opgebouwd uit 2
fasen. In de eerste fase wordt achter elke
overstortput uit het gemengde rioolstelsel
een bergbezinkbassin gebouwd met een
inhoud van 3 mm. In de tweede fase
wordt dit gevolgd door een retentiebassin
van 7 mm inhoud en de ombouw van
bestaande gescheiden stelsels tot
verbeterd gescheiden. Uiteraard wordt
ook bij dit tweede scenario rekening
gehouden met de uitbreidingen op het
industrieterrein en met de nieuwe woonwijk. Wateroverlastproblemen worden
verholpen, maar ook bij dit scenario blijft
het stankprobleem onopgelost.
Het derde scenario bestaat uit maatwerkoplossingen voor de rioleringsproblemen
van Boxtel. Het scenario is opgebouwd uit
een aantal stappen, waarbij op lange
termijn wordt toegewerkt naar een eindsituatie die qua vuiluitworp gelijkwaardig
is aan de eindsituatie van Waterschap de
Dommel, een bijna-nul-emissie.
In de eerste stap van het maatwerkplan is
de aandacht vooral gericht op het
bedrijventerrein Eadonk. Het gemengde
en het gescheiden gerioleerde deel van
Ladonk worden zoveel mogelijk omgebouwd tot een verbeterd gescheiden
rioolstelsel. Ook wordt voorzien in een
directe afvoer van het water uit Ladonk
naar de zuiveringsinstallatie; behalve voor
de vuiluitworp is dit ook vanwege de
stankoverlast. Tot slot worden in deze
eerste stap enkele kleine doch zeer

effectieve maatregelen in het woongebied
van Boxtel genomen, zoals bijvoorbeeld
de verhoging van enkele overstortdrempels en het verwijderen van een
ongewenste knijpconstructie vlak voor de
zuiveringsinstallatie.
De tweede stap omvat de bouw van drie
bergbezinkbassins in het woongebied van
Boxtel, gecombineerd met het verhogen
van de drempels van enkele andere overstorten. De drie bassins zijn geprojecteerd
op lokaties met een relatief grote vuiluitworp. Ruimtelijk gezien zijn de lokaties
goed geschikt voor de aanleg van deze
grote constructies; wat niet gezegd kan
worden voor alle overstortlokaties in
Boxtel. De derde stap bestaat uit de bouw
van nog eens vier bergbezinkbassins. De
vierde stap voorziet in het volledig sluiten
van diverse overstorten en het creëren
van extra afvoercapaciteit naar de
resterende overstorten. De vijfde en
laatste stap omvat de bouw van retentiebassins achter de overgebleven overstorten in het woongebied van Boxtel.
Behalve deze vijf stappen zijn nog vier
optionele maatregelen beschouwd die in
elke stap kunnen worden opgenomen.
De eerste optie bevat de bouw van een
bergbezinkbassin nabij de zuiveringsinstallatie. Dit bassin wordt behalve via
een interne overstort ook gevuld met
behulp van een pomp. Hierdoor wordt de
mogelijkheid geschapen het bassin
gedeeltelijk boven het maaiveld te
plaatsen. Daarnaast wordt voorkomen dat
het bassin door een te grote wateraanvoer
wordt overbelast waardoor opwoeling van
al bezonken materiaal kan plaatsvinden.
De tweede optie bevat het afkoppelen van
de injectie van afvalwater uit de kern
Liempde. Nu wordt dit afvalwater via het
rioolstelsel van Boxtel naar de zuiveringsinstallatie getransporteerd. In de optie is
voorzien in een directe afvoer via een
persleiding naar de zuivering. De derde
optie bevat het intensiveren van het
onderhoud van het rioolstelsel. Vooral op
lokaties waar relatief snel sprake is van
slibophoping wordt bij deze optie veel
vaker het riool gereinigd dan nu het geval
is. De vierde optie bevat het aansluiten
van de ongerioleerde buitengebieden. Nu
wordt door enkele tientallen woningen
ongezuiverd afvalwater geloosd op oppervlaktewater en in de bodem. In de
afrondingsfase van het project is nog een
extra optie geformuleerd. Dit betreft het
zoveel mogelijk afkoppelen van verhard
oppervlak. Gedacht wordt aan directe
afvoer van grote daken naar dichtbij
gelegen oppervlaktewater en aan infiltratie
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volop gaande is en dat er nog geen
duidelijkheid bestaat over een redelijk te
achten lastenverzwaring voor riolering. Dit
vormde één van de belangrijkste motieven
voor de projectaanpak zoals beschreven in
dit artikel.

van schoon water in delen met een daarvoor geschikte ondergrond.
Kosten-baten-beleidsgrafiek
Een belangrijk onderdeel van het verbeteringsplan is de kosten-baten-beleidsgrafiek (afb. 2). Deze grafiek kan een
stevig handvat zijn bij de keuze voor één
van de drie te volgen scenario's. De
huidige situatie en de drie scenario's staan
in de grafiek afgebeeld op basis van
kosten en vuiluitworp.

Langs de verticale as van de grafiek staat
voor alle scenario's de berekende vuiluitworp in duizenden kilogrammen BZV
per jaar afgebeeld. Hiertoe is de
berekende vuiluitworp voor alle afzonderlijke overstortingen bij alle afzonderlijke
overstortlokaties gesommeerd tot één
totaalwaarde. Dit getal is redelijk bruikbaar in de discussie over de gewenste of
noodzakelijke reductie van de vuiluitworp.
Technisch is er veel op aan te merken.
Het was beter geweest om naar de
effecten van de vuiluitworp te kijken; wel
te verstaan per waterpartij en onderscheiden naar korte- en langetermijn
effecten. Dit is in de huidige studie niet
gedaan. Wel bestaan er plannen om dit
over enkele jaren te gaan doen. Over de
relatie tussen riolering en waterkwaliteit is
de afgelopen jaren meer bekend
geworden, vooral door het bekende
onderzoek van de NWRW [1].Toch is
deze kennis nog zodanig beperkt dat niet
kan worden aangegeven in welke mate de
vuiluitworp vanuit het rioolstelsel van
Boxtel moet worden gereduceerd om een
gewenste verbetering in de waterkwaliteit
te bereiken.

De genoemde opties zijn voor het overzicht niet in de grafiek afgebeeld omdat zij
in principe in elke stap van het maatwerkscenario kunnen worden genomen.
Langs de horizontale as van de grafiek
staan de kosten van de scenario's vermeld
in miljoenen guldens (kredietsramingen).
De kosten lopen uiteen van enkele
miljoenen guldens tot ruim 40 miljoen
gulden (duurste variant inclusief alle
opties). Dit zijn aanzienlijke bedragen
voor een plaats met circa 25.000 inwoners.
In termen van rioolrecht gaat het al snel
om een verhoging van tientallen guldens.
Dit vormt een forse lastenverzwaring voor
de burgers, wat betekent dat de besluitvorming hierover onderwerp van politieke
discussie moet zijn. Ook moet op
plaatselijk, regionaal of landelijk niveau
evenwicht worden bereikt met andere
milieu-inspanningen. De gemeente Boxtel
is van mening dat deze discussie nog

Afb. 2 -Kosten-bateti-beleidsgrafiek vuiluitworprioolstelselBoxtel.
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Er kan dus worden geconcludeerd, dat
zowel de horizontale als de verticale as
van afbeelding 2 grootheden bevatten die
nog volop in discussie staan. Toch kunnen
uit de grafiek enkele duidelijke conclusies
worden getrokken. Zo zal de vuiluitworp
bij de autonome ontwikkeling, dus bij het
ontbreken van het nieuwe Brabantse
rioleringsbeleid, significant toenemen ten
opzichte van de huidige situatie. Omdat de
huidige waterkwaliteit in sommige
opzichten al als problematisch wordt
ervaren, kan deze toename onaanvaardbaar worden genoemd. Verder valt uit de
grafiek af te lezen dat fase 1van het
Brabantse rioleringsbeleid leidt tot bijna
een halvering van de vuiluitworp ten
opzichte van de huidige situatie, ondanks
toename van afvalwaterproduktie en
verhard oppervlak. Hiermee wordt
voldaan aan de doelstelling van de Derde
Nota Waterhuishouding [9]. Het
Brabantse rioleringsbeleid blijkt hiermee
doeltreffend te zijn. Het derde scenario
laat zien dat maatwerk kan leiden tot een
grotere reductie van vuiluitworp tegen
lagere kosten. In de situatie van Boxtel
leidt stap 1uit het geformuleerde
stappenplan zelfs tot halvering van de
kosten ten opzichte van fase 1van het
Brabantse beleid. Anderzijds bieden de
vervolgstappen de mogelijkheid tot nog
verdere reductie van de vuiluitworp,
overeenkomstig het niveau volgens fase 2
van het Brabantse rioleringsbeleid. Dit
geeft als eindsituatie een zogenaamde
bijna-nul-emissie. Van de beschreven
opties bleken vooral de bouw van een
bassin bij de zuiveringsinstallatie,
intensiever onderhoud en afkoppelen van
verhard oppervlak interessant.
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Hierbij is gerekend op een kostenniveau
van ruim 10 miljoen gulden voor reductie
van de vuiluitworp. In samenhang
hiermee wordt nu geadviseerd de
maatregelen uit stap 1van het
stappenplan te gaan uitvoeren. Bovendien
kunnen enkele bergbezinkbassins uit stap
2 al worden uitgevoerd. Verder worden
enkele van de genoemde opties in de
komende jaren nader onderzocht. Ook
moet in de komende jaren meer duidelijkheid worden verkregen over de effecten
van reductie van vuiluitworp, als basis
voor eventuele vervolgstappen uit het
stappenplan. Een gezamenlijk onderzoek
van de gemeente Boxtel en het
Waterschap de Dommel lijkt hiertoe het
geëigende middel.
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De gemeente Boxtel heeft op positieve
wijze het initiatief inzake reductie van
vuiluitworp overgenomen van de
provincie Noord-Brabant en het
Waterschap de Dommel. In de situatie
van Boxtel leidt de gekozen projectaanpak
en de voorgestelde maatregelen tot een
besparing van vele miljoenen guldens ten
opzichte van het Brabantse rioleringsbeleid. Voor veel minder geld wordt een
grotere reductie van de vuiluitworp
bereikt. Een dergelijk gunstig resultaat kan
niet in alle situaties worden gegarandeerd.
Toch zullen in veel situaties de resultaten
van het zoeken naar maatwerkoplossingen
aantrekkelijk zijn.
Het beschreven project bewijst dat het
vraagstuk over reductie van vuiluitworp
niet altijd hoeft vast te lopen; zelfs niet in
Brabant! Met enige goede wil kan de
discussie worden uitgetild boven het
niveau van gekibbel over technische
details. Vervolgens kunnen de maatwerkoplossingen, waarover de technici gelijkluidend oordelen, worden gepresenteerd
aan de bestuurders van de gemeente en
de waterkwaliteitsbeheerder. Dan is een
zinvolle discussie mogelijk, waarbij
patstellingen over technische details
worden vermeden en de bestuurders zich
kunnen richten op het formuleren van een
beleid in hoofdlijnen.
Om een doordacht verbeteringsplan met
maatwerkoplossingen te kunnen opstellen
is een aanpak met de volgende
ingrediënten vereist:
I. bestuurlijke wil, om het vraagstuk van
de vuiluitworp op een diepgaande en
open wijze te behandelen;
II. een deskundig projectteam, met lokale
kennis van rioolstelsel en oppervlaktewater en specifieke kennis van hydraulica
en vuiluitworp;
III. een heldere projectformulering,
bijvoorbeeld zoals beschreven in dit
artikel voor Boxtel;
IV. een bruikbaar vuiluitworpmodel, zoals
het model Dirty van
Witteveen+Bos.
De auteurs spreken de wens uit dat deze
projectaanpak navolging zal vinden. Het is
verheugend te constateren dat het
beschreven project door diverse technici
en bestuurders nu al wordt beschouwd als
voorbeeldproject voor de gewenste gang
van zaken bij het reduceren van de
vuiluitworp.
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toen primair over het compartiment water
gerapporteerd werd.
In de toekomst wordt een landelijke
watersysteemrapportage samengesteld.
Daartoe wordt deze rapportage uitgebreid
met onder meer gegevens over
biologische aspecten, grondwater en
emissiegegevens.
De rapportage is helaas door allerlei
omstandigheden laat gereedgekomen.
Getracht wordt de rapportage van 1992
sneller af te ronden.
Exemplaren van deze rapportage zijn te
krijgen bij het RIZA, afd. documentatie,
tel. 03200 -707 76/ 705 13 en bij de
Hoofddirectie van de Waterstaat,
CUWVO-secretariaat, tel. 0 7 0 - 3 7 4 4 1 38.

•

Actie voor schoon drinkwater
Derde Wereld

CUWVO-rapport 'De waterkwaliteit van Nederland in
1991'
Recent is opgesteld de landelijke
rapportage waterkwaliteit 1991 onder
verantwoordelijkheid van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO)
door het RIZA, in samenwerking met de
waterkwaliteitsbeheerders.
In de rapportage wordt ingegaan op de
kwaliteit van het water, zwevend stof en
de waterbodem. Voor alle drie de
compartimenten is een selectie gemaakt
van representatieve lokaties in zowel rijksals regionale wateren waarvan de kwaliteit
beschreven wordt. Daarbij is uitgegaan
van een toetsing aan de normering zoals
in de Derde Nota Waterhuishouding is
opgenomen, de Algemene Milieukwaliteit
(AMK).
Verder bestaat de rapportage uit een set
kleurenkaarten die betrekking hebben op
de volgende waterkwaliteitsaspecten:
zuurstof, eutrofiëring, metalen, organische
micro-verontreinigingen, zwevend stof en
waterbodem.
Ten opzichte van voorgaande jaren is de
lokatiekeuze bij een aantal beheerders
enigszins aangepast. Enerzijds is dit het
gevolg van de ontwikkelingen in de
waterkwaliteit, anderzijds speelt ook een
afstemming tussen de compartimenten
water, bodem en zwevende stof een rol.
Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren

De hulporganisatie Simavi heeft eind
maart het startsein gegeven voor een
landelijke actie met het doel, geld bijeen te
brengen voor drinkwaterprojecten in de
Derde Wereld. Aan de Amstelveenseweg
in Amsterdam werd de actie symbolisch
ingeluid met de beklimming van een
watertoren. De toren werd bovendien
omwikkeld met spandoeken.
Simavi wil de komende tijd met hulp van
vele duizenden vrijwilligers in vrijwel elke
Nederlandse gemeente geld inzamelen.
Men hoopt dat de opbrengst voldoende
zal zijn om tenminste drie miljoen mensen
in Afrika en India te kunnen voorzien van
schoon drinkwater.
Volgens Simavi heeft 80 procent van alle
ziekten in de Derde Wereld te maken met
gebrek aan schoon water. Dagelijks
sterven duizenden mensen aan de
gevolgen daarvan. (ANP)
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most severe in coastal zones in dry areas, like that
of north Africa, where scarce groundwater
resources are being rapidly exhausted.
The diverse studies exemplified specific situations
in and outside Kurope. Further results of new
research methods are shown in the papers, like the
development and presentation of mathematical
models. The latter are being used throughout and
can be considered standard tools,just like
geophysical methods. The application ofgeohydrochemical methods and models are becoming more
and more important as are studies with isotopes.
Because of the seriousness of the problem the wish
was expressed to give more emphasis to solutions
during the next meeting, SWIM 13,spring 1994in
Cagliari, Sardinia.

