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Reactie op artikel 'Emissie vanuit riolering en afvalwaterzuiveringsinrichtingen vanprof. ir.J. B.M. Wiggers
Inleiding
In het artikel 'Emissie vanuit riolering en
afvalwaterzuiveringsinrichtingen' uit H 2 0
nr. 5/1993, van prof. ir.J. B.M. Wiggers is
een groot gedeelte gewijd aan de emissie
vanuit de riolering. In dit artikel valt
Wiggers op een aantal punten conclusies
aan uit het onderzoek van de Nationale
Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit
(NWRW) alsook het beleid dat mede naar
aanleiding van deze resultaten uit het
onderzoek tot stand is gekomen. Als voorzitter van de desbetreffende CUWVOwerkgroep ben ik nauw betrokken
geweest bij de totstandkoming van dit
nieuwe beleid.
Tevens ben ik betrokken geweest bij de
uitwerking door de waterkwaliteitsbeheerders en de implementatie door gemeenten
vanuit mijn functie bij de provincie
Noord-Brabant. Vanuit deze positie acht
ik het nodig een aantal kanttekeningen te
plaatsen bij het artikel van Wiggers.
De conclusie van Wiggers liegt er immers
niet om: 'De door de minister van VROM
en de CUWVO voorgestelde maatregelen
met het oog op de reductie van emissies
uit rioleringen zullen slechts een marginaal effect hebben op de verbetering van
het aquatisch milieu'.
Wiggers stelt dat de voorgestelde emissiebeperkende maatregelen voor rioolstelsels
temeer slechts een marginaal effect
hebben, omdat zware metalen en andere
chemische verbindingen (droge en natte
depositie) onze oppervlaktewatersystemen
en ook het grondwater blijvend zullen
belasten.
Tegen die achtergrond pleit hij er voor om
afvalwater zodanig te zuiveren dat het als
bron voor openbare watervoorziening kan
worden gebruikt. Dat is goed voor zowel
het oppervlaktewater als het grondwater,
kwalitatief en kwantitatief (verdroging).
De boodschap die na het lezen van het
artikel zal blijven hangen is,dat het door
de CUWVO geadviseerde beleid ineffectief is dus verspilling van véél geld
betekent. Dat is een ernstige beschuldiging, die veel gemeenten er toe zal
brengen niet te hard van stapel te lopen
met de uitvoering van dit beleid. De
gemeenten die reeds bezig zijn met de
uitvoering (en dat zijn er gelukkig steeds
meer) zouden hiervan spijt kunnen
krijgen. Daarom wordt in deze reactie een
poging gedaan het beeld dat het artikel
van Wiggers oproept te corrigeren.

Uitgangspunten
Het is een goede zaak dat er op allerlei
fronten nagedacht wordt over ons
toekomstig afvalwatersysteem, over eventuele koppeling aan drinkwatervoorzieningen, de maatschappelijke voor- en
nadelen daarvan enzovoort. Hen dergelijke
strategische discussie voor de lange
termijn prikkelt de politiek, de maatschappelijke factoren als waterschappen,
gemeenten, waterleidingbedrijven, provincies, rijk, adviesbureaus, onderzoekinstellingen enzovoort. Dit werkt
innoverend en kan leiden tot nieuwe
concepties op genoemde terreinen, die
doelmatiger, veiliger, milieuvriendelijker
en/of goedkoper zijn. Dergelijke
discussies doen zich voor op allerlei
terreinen: verkeer en vervoer, energievoorziening, gezondheidszorg, mestproblematiek. Ze mogen echter het noodzakelijk handelen op korte termijn niet
frustreren. Het artikel van Wiggers kan
een dergelijke effect hebben. 'Nu maar
niets aan rioleringen doen', want: 'straks
gaan we het wellicht geheel anders
aanpakken'. Gelet op de aangetoonde
grote effecten van overstorten op waterkwaliteit, bodemslib en aquatische levensgemeenschappen (Wiggers heeft het in
hoofdzaak over de waterkwaliteit) is een
dergelijke boodschap niet toelaatbaar.
Veel rioolstelsels moeten nog decennia
lang mee en moeten vanwege dit effect nu
aangepakt worden. Hr kan dan niet
gewacht worden op het tijdstip van
vervanging of op het moment waarop
nieuwe concepties als door Wiggers
bepleit, maatschappelijk en politiek zijn
geaccepteerd. Henwetenschapper heeft
natuurlijk de taak over deze grensverleggingen na te denken en te publiceren.
Maar de overheid kan vaak niet wachten
op de uitkomst van zo'n debat. Zeker niet
als voorgesteld wordt drinkwater uit afvalwater te gaan bereiden. Hen discussie
daarover zal - zo hij al gestart wordt decennia duren.
In het Nederlandse milieubeleid is al jaar
en dag het uitgangspunt dat er een beleid
gevoerd moet worden dat alle relevante
bronnen op evenwichtige wijze worden
gesaneerd, in relatie tot de te bereiken
waterkwaliteit. Waar dat niet gebeurt krijg
je het effect als bij de sanering van nutriënten: 'liever eerst het buitenland' of 'liever
eerst de landbouw'. Zeker overheden als
gemeenten, van wie zelf ook een krachtig
milieubeleid wordt verwacht, kunnen zich
niet permitteren om ongezuiverd afval-

water te blijven lozen. Van geen enkel
bedrijf wordt zoiets nog geaccepteerd.
Inhoud van beleid
Overstortingen uit rioolstelsels
beïnvloeden de waterkwaliteit, het
bodemsediment en aquatische levensgemeenschappen nadelig. Naast de
samenstelling van het overstortende rioolwater wordt dit veroorzaakt door de
discontinue piekbelasting die plaatsvindt
en het feit dat deze lozingen vaak op
(semi-)stagnante wateren plaatsvinden.
Om op korte termijn de overlast van
lozingen uit rioolstelsels te beperken,
mede rekening houdend met het in de
Derde Nota Waterhuishouding gepresenteerde beleid zoals hiervoor vermeld,
dient een basisinspanning te worden
geleverd, die in principe voor elk rioolstelsel geldt. Ook overstorten op grote
wateren met weinig lokaal effect dienen
aan deze basisinspanning te voldoen.
(Hetzelfde principe geldt voor zuivering
van afvalwater van kleine kernen op
bijvoorbeeld de Noordzee). Genoemde
basisinspanning is gebaseerd op het
principe van 'best uitvoerbare technieken'.
Dit principe wordt in dit soort gevallen
altijd door de CUWVO gehanteerd. Voor
nieuwe gebieden geldt als basisinspanning
de aanleg van een verbeterd gescheiden
stelsel. Voor bestaande gemengde
gebieden geldt als basisinspanning het
zogenaamde referentiestelsel (7mm
berging, 0,7 mm/h pompcapaciteit plus
2 mm bergbezinkbassin. De basisinspanning
isuitdrukkelijk bedoeldalseenreferentievoor
een bepaaldevuiluitworp enniet als een
middelvoorschnft. Voor het realiseren van
deze basisinspanning wordt een termijn
van 7 jaar redelijk geacht, zodat in 1998
de rioolstelsels aan deze eisen moeten
voldoen.
De aanbevelingen van de CUWVO gaan
echter verder dan alleen de basisinspanning waar Wiggers zich zo kritisch
over uitlaat. De aanbevelingen richten zich
niet slechts op een emissiereductie zonder
meer, maar ook op het behalen van de
gewenste waterkwaliteit. Als het toepassen
van de basisinspanning niet zal leiden tot
de na te streven kwaliteit; kunnen aanvullende maatregelen worden voorgeschreven. Hierbij moet het totale aquatisch
ecosysteem als uitgangspunt worden
opgenomen en niet uitsluitend de waterkwaliteit. Hoogste prioriteit ligt uiteraard
bij het opheffen van de grootste knelpunten, zoals lozingen op kopslootjes. Dit
betekent dat de waterkwaliteitsbeheerder
al in de planvorming zo goed mogelijk
moet beoordelen of een lozing vanuit een
overstort toelaatbaar is.
Er zal nog veel onderzoek moeten worden
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waterkwaliteitsbeheerders tot hun taak.
Het heilig verklaren van de overstortingsfrequentie, zoals Wiggers doet, had deze
ommekeer zeker niet tot gevolg gehad.

Basisinspanning

Goedfunctionerend rioolstelsel

Nieuwe stelsels

Bestaande
gemengde stelsels

Bestaande
gescheiden stelsels

Verbeterd gescheiden
stelsel
berging 4mm
p.o.c.0,3 mm/h

Referentiestelsel
• berging 7mm
• p.o.c.0,7 mm/h
• bergbezinkbassin: 2mm

Ombouwen naar
verbeterd gescheiden
stelsels
prioriteit afhankelijk van
verontreiniging verhard
oppervlak

of:

of:

of:

Combinatie vanalternatieve maatregelen met zelfde emissie-effect
(jaar- en piekvrachten) geen middel naardoel envoorschrift
Schema basisinspanning.

verricht ten aanzien van de bepaling van
de vuilemissieverwachting en ook ten
aanzien van de bepaling van de verwachte
effecten van de lozingen op de waterkwaliteit. Doordat echter in de CUWVOaanbevelingen slechts het resultaat telt en
niet meer het middel, worden de
gemeenten gestimuleerd om te streven
naar optimale oplossingen, toegesneden
op de plaatselijke situatie, naar 'maatwerk'
dus. Niet alleen maatregelen als berging
en pompovercapaciteit, maar ook maatregelen als scheiding van berging en
transport, de werking van gemalen, afwijkende stelseltypen, aanbrengen van
randvoorzieningen kunnen bijdragen tot
een verdere vermindering van de vuiluitworp. Daarbij doet zich nog wel een
aantal problemen voor. Zo is het niet altijd
mogelijk de effecten van bepaalde maatregelen door middel van berekeningen
aan te tonen. Ook is het niet altijd
duidelijk wat onder 'extra vuilreducerende
maatregelen' mag worden verstaan en
waaraan een 'goed functionerend' rioolstelsel toch al moet voldoen. Verder
onderzoek is daarvoor hard nodig en goed
overleg, zolang deze zaken nog niet
duidelijk zijn. Dit mag echter geen reden
zijn terug te vallen naar uitsluitend
berging en pompcapaciteit als enige
factoren die de vuiluitworp bepalen.
Effecten van recent ingezet beleid
In het verleden stelde de waterkwaliteitsbeheerder eisen aan de maximale overstortingsfrequentie en de daarbij
behorende berging en pompovercapaciteit. De plaats waar de berging moest
worden aangelegd had daarbij in het
algemeen niet of nauwelijks aandacht.
In geval van een bergingstekort koos de

gemeente vaak voor vergroting van de
berging in uitbreidingsplannen die zich
meestal aan de periferie van een
bemalingsgcbied bevinden. Dit was vaak
in de buurt van overstorten. Uit het
onderzoek van de NWRW is gebleken dat
dit vanuit vuilemissie vaak geen optimale
en soms zelf een averechtse oplossing is.
Als gevolg van het ingezette beleid is nu
reeds een tendens waar te nemen dat bij
de inrichting van een stelsel rekening
wordt gehouden met allerlei maatregelen
die de vuiluitworp kunnen verminderen.
In Brabant waar een soortgelijk beleid al
wat eerder was ingezet, heeft dit inmiddels geleid tot een aantal inventieve
oplossingen, waarbij 50-70% reductie van
vuilemissie wordt bereikt (volgens modelberekeningen) en tegen veel lagere kosten
dan de bouw van bergbezinkbassins bij
alle overstorten met zich mee zou
brengen. Ook in andere gebieden komen
de eerste plannen beschikbaar en ook
daar is dit verschijnsel waar te nemen.
Niet alleen adviesbureaus maar ook
medewerkers van gemeentelijke diensten
kijken nu al door een heel andere bril
naar de riolering dan ruim een jaar
geleden. De zogenaamde vuiluitworpmodellen proberen zo goed mogelijk de
effecten van die maatregelen aan te tonen.
Natuurlijk staat de ontwikkeling van deze
modellen nog in de kinderschoenen, maar
deze zouden nooit volwassen worden
indien de waterkwaliteitsbeheerders het
gebruik ervan niet zouden goedvinden.
Een kritische opstelling bij het gebruik
ervan, de wetenschap van de beperkte
nauwkeurigheid van de uitkomsten en het
stimuleren van een verdere verbetering
van deze modellen rekenen ook de

Onderzoek
Het onderzoek, dat de NWRW heeft
uitgevoerd is veelomvattend. In het slot
van het eindrapport concludeert de
NWRW dat het mogelijk is gebleken de
leemten in kennis over het functioneren
van rioolstelsels en de invloed van overstortingen op oppervlaktewater in belangrijke mate op te vullen. De NWRW pleit
voor het eerst operationeel maken van
onderzoeksresultaten alvorens verdergaand onderzoek uit te voeren.
In de praktijk blijkt dat maar zeer weinig
mensen op de hoogte zijn van het uitgevoerde onderzoek in zijn volle omvang.
In veruit de meeste gevallen blijft men
steken bij de resultaten van de vuilemissiemetingen uit de onderzoeken,
zoals die ook door Wiggers zijn gebruikt.
Het is daarom nog steeds nodig dat de
resultaten van het onderzoek operationeel
worden gemaakt al is het maar door
middel van het inbrengen van de resultaten in de vorm van voorlichting,
cursussen en wellicht de modulen van de
Leidraad Rioleringen.
Daarnaast is inmiddels ook gebleken dat
er wel degelijk leemten zijn in kennis. Met
name daar waar het gaat om het valideren
van vuiluitworpmodellen en het beoordelen van de emissie op hun toelaatbaarheid voor de waterkwaliteit is nader
onderzoek broodnodig. Het geld dat in
Nederland wordt besteed op dit gebied is
schandalig laag ten opzichte van het
bedrag dat jaarlijks in de riolering wordt
geïnvesteerd. Ik pleit voor verdergaand
onderzoek, waarbij zowel financieel als
organisatorisch Rioned en Stowa een
centrale rol moeten vervullen. De onderVoorbeeldvan ecu overstort m Mijdrecht.
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zoeksbudgeitcn dienen daarbij aanzienlijk
vergroot te worden. Aldit onderzoek mag
echter een sanering van riooloverstorten
op dit moment niet in de weg staan.
Conclusies
Na het verschijnen van het gewijzigde
beleid met betrekking tot de vergunningverlening voor riooloverstorten, gebaseerd
op vuilemissie en effecten is ereen
positieve ontwikkeling te zien in 'riolerend
Nederland'. Men isop veel plaatsen bezig
met initiatieven om de bestaande situatie
vergaand te verbeteren.
Het is jammer dat dit beleid, datin
overleg met alle betrokken partijen tot
stand is gekomen, door Wiggers wordt
aangevallen. Temeer daar hij geen alternatief geeft voor de korte termijn, ofhet
moet het advies 'niets doen' zijn. Endat
kan de overheid zich niet permitteren.

Ik pleit ervoor om bijde uitwerking van
het vastgestelde beleid de nodige flexibiliteit en creativiteit aande dagte leggen,
hetgeen kan bijdragen tot een vergaande
reductie vande vuilemissie tegen acceptabele kosten. Discussie over de uitgangspunten van het beleid dienen plaats te
vinden op de momenten waarop dit beleid
tot stand komt. Heropening vande
discussie daarover heeft alleen tot effect
dat de uitvoering gefrustreerd wordt.
Ik dank de heren J. Heijs (Zuiveringschap
Hollandse Eilanden en Waarden), L.van
den Berge (provincie Utrecht) en
J. Kwakkel (Waterschap Regge en Dinkel)
voor hunbijdrage aan deze reactie.
Ir. K.J. Provoost
Prov. Noord-Brabant

• • •

Weerwoord door prof.ir.J. B.M. Wiggers opdereactievan
ir. K.J. Provoost
1. Vooraf
Ik stel het zeer op prijs dat de redactie van
H 2 0 mijin de gelegenheid stelt te
reageren op het commentaar dat de heer
Provoost heeft geleverd op het artikel van
mijn hand dat in dit blad ( H 2 0 (26)1993,
nr. 5) werd afgedrukt. Het gebaar vande
redactie verschaft mij de mogelijkheid
enkele misvattingen, diebij lezing vanhet
bedoelde artikel blijkbaar kunnen
ontstaan, recht te zetten en enkele zaken
te verduidelijken.
Desondanks geef ik mijn weerwoord met
enige aarzeling. Gauss, de beroemde
wiskundige, hadals lijfspreuk 'Mundus
vult decepi', dewereld wil bedrogen
worden. Methet aannemen van deze lijfspreuk gafhij aan dat hij de intelligentie,
de moraliteit en de politieke scherpzinnigheid van 'het volk' als massa niet hoog
aansloeg. Ondanks het feit dat hij door het
gebruik vanzijn scherpe verstand duidelijk kon maken dat zekere politieke
handelingen geen enkele wetenschappelijke basis bezaten, ging hijmet politici
niet in debat. Ik heb geen enkele aanwijzing dat de heer Provoost zich de lijfspreuk vanGauss heeft aangemeten noch
dat het hem ontbreekt - zie zijn reactie aan intelligentie, moraliteit en scherpzinnigheid. Ik voer Gauss slechts ten
tonele om aan te geven dat tussen politiek,
in het geval van de heer Provoost door
hem aangeduid met beleid, en wetenschap
een eeuwenoud spanningsveld aanwezig
is. Waar Gauss, ondanks zijn kolossale
reputatie en zijn bovenmatige intelligentie,
die spanning niet meende te kunnen

opheffen, wieben ikdat ik meen datwel
te kunnen? Vandaar mijn aarzeling. Ikga
er echter maar van uitdat de gemeenschap niet verlangt dat een wetenschapper
in zijn ivoren toren blijft huizen doch
daaruit afdaalt en tracht eenbrug te slaan
tussen wetenschap en praktijk.
De reactie van de zijde van de heer
Provoost komt in hoofdzaak neer ophet
volgende:
Het artikel van mijn hand wekt bijde
lezers de indruk dat het door de CUWVO
geadviseerde beleid ineffectief is en leidt
tot verspilling vanveel geld.
Het maken van opmerkingen over de
inhoud vandat beleid leidt volgens
Provoost tot 'niets doen aan de riolering'
omdat 'we het straks wellicht geheel
anders gaan aanpakken'.
Hij meent te constateren dat door mijhet
hanteren vande overstortingsfrequentie
als maat voor de vuiluitworp 'heilig' wordt
verklaard.

Hij verwijt mijuitsluitend het emissiespoor te volgen en bovendien niet een
oplossing aan te dragen voor het
vermijden vande verontreiniging vanhet
aquatisch milieu dieeen gevolg isvan
overstortingen.
2. Ishet door de CUWVO geadviseerde
beleid ineffectief?
Mijn gewaardeerde voorganger professor
Koot hanteerde, vrij vertaald, de volgende
spreuk: 'Alles watje doet om de vuiluitworp terug te dringen is goed.' Daar
kan niets tegen in worden gebracht. De
vraag is echter: Helpt het wel voldoende?
Of anders gesteld: Eeidt het 'wat doen'
wel tot een merkbaar betere oppervlaktewaterkwaliteit?
De antwoorden kunnen, zijhet gedeeltelijk - de waarnemingen zijn immers gering
in aantal - worden gevonden inde
bestudering van het NWRW-rapport,
thema 9,'Effecten van emissies op oppervlaktewater. Lokatierapporten'[l]. In de
volgende tabel staan enkele relevante
kenmerken van enkele onderzochte
lokaties vermeld benevens enkele
gegevens diebetrekking hebben op
neerslag en overstortende hoeveelheden.
De lokaties zijn zodanig gekozen datin
globale zin de effecten vande zogeheten
CUWVO-basisinspanning kunnen worden
beschouwd. Het is interessant te lezen
welke de bevindingen waren vande
onderzoekers die,nadat een overstorting
was opgetreden, de oppervlaktewaterkwaliteit ter plaatse hebben bestudeerd.
De door hen gedane letterlijk aangehaalde
zintuiglijke waarnemingen waren als volgt:
Eokatie21.
'De zintuiglijke waarneembare effecten
zijn beperkt gebleven na de twee (kleine)
overstortingen diegevolgd zijn.Ter
hoogte van het A-punt is enig overstortmateriaal aande oevers gevonden
(papierresten), hetwater heeft een lichte
rioollucht. OpA-en B-punt is een lichte
grijskleuring vanhet water waargenomen
kort na de overstortingen. Tijdens de

'FABELI.
Lokatie
21

Herging
mm
7,0

Poe
mm/h
1,2

30

9,0

0,64

33

11

1,4

12

8,0*

0,72

*Waarvan 2,7mmineen bergbezinkbassin.

Neerslag
mm
32
25
17
20
25
40
32
20
19
11

Overstortende hoeveelheden
mm
5
3
3
5
10
15
15
3
1
2
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bemonstering in de 'achtergrond' is een
lichte (riool- en) rottingsgeur waargenomen op A- en B-punt.'

NWRW-onderzoek thema

9

2

Lokatie 30.
'Vooral de grote overstorting van 16 juli
1987 heeft erg grote zintuiglijke waarneembare effecten veroorzaakt. Zowel op
A- als B-punt is het water grijs/wit/groen
gekleurd en is relatief veel (grof! overstortmateriaal in het water langs de oevers
aangetroffen. Ook heeft het water, evenals
na de overige overstortingen, een duidelijke Hooilucht. Op de middellange termijn
is deze situatie al aanmerkelijk verbeterd,
al wordt soms nog een lichte Hooilucht
waargenomen.'
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Lokatie 33.
'In het water en langs de oevers is na de
zeer forse overstorting van 17-7-'87 op
A-en B-punt veel overstortmateriaal
aangetroffen. Het water is na de overstorting zeer troebel en wit/grijs gekleurd
en heeft een sterke Hooilucht. Ook is ter
hoogte van A- en B-punt een aanzienlijke
vissterfte (voornamelijk jonge snoek)
geconstateerd als gevolg van het plotseling
zeer lage zuurstofgehalte. Ook bovenstrooms (tot enkele honderden meters) is
het water zichtbaar beïnvloed (troebel,
grijs) t.g.v. de overstorting.'
Lokatie 42.
'Na de overstortingen is het ontvangende
water op A- en B-punt sterk troebel en
grijs gekleurd. Het water heeft gedurende
weken een sterke Hooilucht. Ook het
stroomafwaarts gelegen C-punt is zichtbaar door de overstortingen beïnvloed; het
water is ook hier troebel, licht grijs
gekleurd en heeft op korte en middellange
termijn een Hooilucht. Op alle drie punten
is hoegenaamd geen (grof) overstortmateriaal aangetroffen'.
Tot zover de citaten.
Hoe groot de berging in de riolering ook
was, steeds werd na een overstorting een
Hooilucht waargenomen, soms zelfs op de
middellange termijn.
Blijkbaar is het effect van de aanwezigheid
van een bergbezinkbassin (lokatie 42) dat
geen (grof) materiaal met het overstortende water wordt meegevoerd. De
overige zintuiglijke waarnemingen onderscheidden zich echter niet van die
gevallen waarbij geen bergbezinkbassin
aanwezig was.
Zelfs wanneer de berging in het stelsel
naar verhouding groot is (lokatie 33,
berging is 11 mm) kon daarmede niet
voorkomen worden dat tijdens een overstorting van grote omvang vissterfte
optrad.

5

10

15

20

Berg i ng ÇmrrO
A/b. 1 -Aangroei van slib achter overstort ahfunctie van de berging.
TABEL II.
Jaar
van aanleg
42
11
46

1965
1965
1950

Berging in mm

Dikte van de sublaag (cm) op punt:

Stelsel

bbb

A

B

C

5,3
7
6,9

2,7
2
4,5

2 tot 3
5 tot 6
15tot 20

9 tot 16
1
5 tot 8

5 tot 6
5 tot 10

Met name dit laatste illustreert treffend
een bewering die ik in het door de heer
Provoost gewraakte artikel heb gedaan. Ik
citeer: 'De reductie in de totale uitworp bij
vergroting van de berging van 7 mm tot 9
respectievelijk 10 mm is niet verwaarloosbaar. Wat echter opvalt (op grond van
door mij verrichte analyses van metingen)
is de geringe reductie in de omvang van
de grootste opgetreden vuiluitworp. Deze
bedraagt, gaande van 7 naar 9 mm slechts
7%. De bijdrage van deze grootste uitworp
in het totaal van de uitworp bedraagt
echter 16% bij een totaal van 27 emissies!
Verondersteld mag worden dat de
grootste uitworpen bepalend zullen zijn
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. In dal geval heeft vergroting van de
berging van 7 naar 9 mm weinig zin. De
berging, in of naast de riolering, zal
aanzienlijk groter moeten zijn om een
belangrijke verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit te verkrijgen.' Tot
zover het citaat.
Ik stel hier opnieuw vast dat het
verrichten van een basisinspanning daarbij
inbegrepen de aanleg van bergbezinkbassins met een relatieve inhoud van
2 mm zoals de CUWVO heeft geadviseerd, niet - de uitspraak van mijn
geachte leermeester professor Koot ten
spijt - zal leiden tot een waarneembare
verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Ik doe dit met enige schroom
omdat het mij uiteraard duidelijk is dat

deze bewering het door waterkwaliteitsbeheerders en toezichthoudende instanties
uitgestippelde beleid frustreert. Ik doe dit
toch omdat zij mij dwongen uit de 'ivoren
toren' af te dalen en mij, naar ik aanneem,
de brandstapel niet wacht.
Ik moet daaraan toevoegen dat het mij als
wetenschapper niet ernstig deert, in
tegenstelling tot hetgeen de heer Provoost
veronderstelt, dat de bouw van bergbezinkbassins veel geld kost. Dat politieke
organen menen dat het gaat om effectief
beleid zij zo. De opstelling van Gauss vind
ik zo gek nog niet. Wat mij echter wel
deert is het gegeven dat de middelen
ontbreken om de bedoelde bassins een
zodanige vorm te geven dat zij optimaal
kunnen werken en bovendien dat de
weinig vermoedende burger de suggestie
wordt gedaan dat hij 'waar voor zijn geld
krijgt'.
Een ander aspect, de heer Provoost wijst
daar in zijn reactie terecht op, heeft te
maken met verontreiniging van onderwaterbodems ten gevolge van overstortingen. Het is in dit verband interessant de resultaten van het NWRW-onderzoek, thema 9[1],aan een analyse te
onderwerpen. De resultaten van een
dergelijke analyse zijn in afbeelding 1
samengevat.
Op de horizontale as is de berging in de
stelsels weergegeven horende bij de
onderzochte stelsels. Op de verticale as de
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aangroei van slib achter de overstort in
cm/a. Uit de afbeelding blijkt dat er geen
relatie bestaat tussen de bergende inhoud
en de slibaangroei. De op een na hoogste
aangroei heeft zelfs plaatsgevonden achter
de overstort van het stelsel met de op een
na grootste berging.
De analyse heeft betrekking op gemengde
stelsels. Door de NWRW is een drietal
overstorten onderzocht die zich in verbeterde gemengde stelsels bevinden.
Enkele van de bevindingen staan in
onderstaande tabel vermeld.
De aangroeisnelheid van de sublagen
onderscheidt zich nauwelijks van die
achter de overstorten van niet verbeterde
gemengde stelsels.
Het stelsel waartoe lokatie 46 behoort
voldoet ruimschoots aan het door de
CUWVO voorgestelde referentiestelsel.
Desondanks hebben de sublagen achter
de overstort (A is nabij de overstort, B een
eindweegs benedenstrooms en C een
referentiepunt op grote afstand van het
lozingspunt) een aanzienlijke dikte.
Enkele grepen uit het betreffende lokatierapport: 'Na de overstorting op 17-7-'87 is
een zeer grote hoeveelheid overstortmateriaal op de oevers in de oevervegetatie aangetroffen, vooral in de directe
nabijheid van het lozingspunt.' 'Op A- en
B-punt zijn zelfs tot op lange termijn na
de overstorting zeer hoge aantallen
thermotolerante coli gemeten, die zelfs
nog hoger liggen dan de aantallen op
korte en middellange termijn.' 'Op het
A-en B-punt zijn in het sediment zeer
hoge concentraties zink en lood gemeten
die veel hoger liggen dan de concentraties
op het referentiepunt; de concentraties op
A-en B-punt overschrijden de adviesgrenswaarden (op C-punt: overschrijding
advies-richtwaarden).'
Het trekken van conclusies wordt aan de
lezer overgelaten. Hén conclusie wil ik u
echter niet onthouden: Het is zeer zinvol
de uitgebreide schat aan informatie die
door de NWRW over de werking van
rioolstelsels is verzameld grondig te
bestuderen. In dit opzicht ben ik het van
harte met de heer Provoost eens.
3. Mijn artikel zou aanleiding kunnen
zijn tot 'niets doen'
Deze door de heer Provoost gedane
gevolgtrekking is niet juist. In het door
hem becommentarieerde artikel geef ik
juist aan dat het opvolgen van het
CUWVO-advies leidt tot te weinig doen.
Nogmaals, als de politieke wil aanwezig is
te zorgen voor een goede oppervlaktewaterkwaliteit, laten dan de technici
duidelijk en helder aangeven langs welke
wegen de gewenste situatie bereikt kan
worden. Het opvolgen van het CUWVO-

advies betekent slechts het werpen van
een druppel op de gloeiende plaat.
Ook hoeft niet in alle gevallen gewacht te
worden op de uitkomsten van wetenschappelijk en ander onderzoek. In zeer
veel gevallen genereert een grondige
analyse van de werking van rioolstelsels
een schat aan informatie op grond
waarvan een aanvang kan worden
gemaakt met de sanering van rioolstelsels.
Daarnaast is het uitwisselen van ervaring
(Stichting RIONED) van het allergrootste
belang. Op deze punten ben ik het met de
heer Provoost grondig eens. Dat geldt ook
voor de opmerking van zijn hand dat in
Nederland schandalig weinig geld wordt
besteed aan onderzoek op dit gebied.
4. De overstortingsfrequentie
In mijn artikel toon ik aan dat er een
duidelijke relatie bestaat tussen de overstortingsfrequentie enerzijds en de jaarlijkse vuilvracht en piekvrachten anderzijds. Ik begrijp, gelet hierop, niet waarom
de heer Provoost tot de conclusie komt
dat ik de overstortingsfrequentie heilig
verklaar.
Ik herhaal nogmaals in het kort hetgeen
uit de NWRW-metingen kan worden
afgeleid. Voor de maximale uitworp
(uitgedrukt in BZV) in een jaar blijkt de
volgende relatie te gelden:
P = a-ln (V) + b

(1)

en:
V = of-Vg

(2)

Hierin is:
P de maximale uitworp
kg/ha
V de totale jaarlijkse uitworp
kg/(ha-a)
V„ de gemiddelde vuiluitworp
per overstorting
kg/ha
ol de werkelijke overstortingsfrequentie
a en b zijn constanten die stelselafhankelijk zijn. (Vermoedelijk zitten daarin de
berging en de pompovercapaciteit
verborgen.)
Wanneer nu, met behulp van nietpermanente stromingsprogramma's en
door het toepassen van regenreeksen, de
werkelijke overstortingsfrequentie (en niet
de theoretische overstortingsfrequentie
volgens Ribius-Kragt) wordt vastgesteld
kunnen vuiluitworpen, zowel totale als
incidentele, worden voorspeld. Het zal
duidelijk zijn dat toepassing van de hiervoor globaal aangegeven methode het
mogelijk maakt het effect van diverse
ingrepen op de uitworp te kwantificeren.
De methode is reeds met succes in enkele
gevallen toegepast.

De bovenstaande relaties zijn gebaseerd
op de veronderstelling dat de vuiluitworp
een exponentieel verloop kent. In het
kader van het RIONED-project
Standaardberekeningen rioolstelsels wordt
momenteel door de TU Delft nader
onderzoek verricht naar de statistische
kenmerken van de uitworpen. Een voorlopig resultaat is dat de Pareto-verdeling
de statistische eigenschappen, vooral als
het gaat om de extreme uitworpen, beter
beschrijft dan de exponentiële verdeling.
Dit doet echter niets af aan de waarde van
de methode. Zij wordt daardoor slechts
beter bruikbaar. De resultaten van het
bedoelde onderzoek zullen naar verwachting aan het eind van dit jaar
beschikbaar zijn.
5. Het uitsluitend volgen van het
emissie-spoor
In mijn artikel heb ik mij daartoe beperkt
omdat mijn deskundigheid niet ligt op het
gebied van de waterkwaliteitsbeoordeling.
Daar komt nog bij dat voorzover onderzoek is gedaan naar de relatie tussen overstortingen en oppervlaktewaterkwaliteit
(Zie [1]) de resultaten van dat onderzoek
zeer moeilijk zijn te interpreteren. Dit
wordt in belangrijke mate veroorzaakt
door fysieke omstandigheden (op het
juiste moment ter plekke zijn bijvoorbeeld) en het nagenoeg ontbreken van
een onderzoekskader. Op dit gebied moet
nog veel arbeid worden verricht om de
'einden aan elkaar te kunnen knopen.'
6. Enkele aanvullende opmerkingen
De heer Provoost maakt in zijn reactie
gewag van het volgende (citaat): 'In het
Nederlandse milieubeleid is al jaar en dag
het uitgangspunt dat er een beleid
gevoerd moet worden dat alle relevante
bronnen op evenwichtige wijze worden
gesaneerd, in relatie tot de te bereiken
waterkwaliteit.' Het lijkt mij een uitstekend uitgangspunt. In de praktijk komt
daar nog weinig van terecht. Zie ook de
recente uitlatingen van het CBS die er op
neerkomen dat de doelstellingen
verwoord in de Derde Nota Waterhuishouding op een flink aantal punten, bij
ongewijzigde uitvoering van het beleid,
niet zullen worden bereikt. Ik vermoed dat
de aanpak nu juist niet evenwichtig is.
Dat brengt mij bij een opmerking die de
heer Provoost even verderop in zijn
reactie maakt. Daar stelt hij dat
gemeenten het zich niet kunnen permitteren ongezuiverd afvalwater te blijven
lozen. Die stelling geldt evenzeer voor de
waterkwaliteitsbeheerders wanneer het
gaat om de lozing van effluent van de
afvalwaterzuiveringsinrichtingen. In vele
gevallen voldoet dit effluent niet aan de
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AMK, Toegegeven zij dat in veel gevallen
het saneren van de riolering eenvoudiger
is en soms ook voor minder geld is te
realiseren dan het geheel ombouwen van
een afvalwaterzuiveringsinrichting. Om
het 'evenwicht', waar de heer Provoost op
doelt, te bereiken is het noodzakelijk dat
de waterkwaliteitsbeheerders hun (tijdelijk?) onvermogen, het effluent in kwaliteit
te verbeteren, duidelijk maken vooral in
de richting van gemeenten. Uit eigen
ervaring kan ik vaststellen dat zodra een
dergelijke 'open' situatie is ontstaan een
vruchtbare samenwerking tussen beide
instanties mogelijk is.
Onder het hoofdje 'Inhoud van het beleid'
geeft de heer Provoost aan wat de zogenoemde basisinspanning inhoudt. Hij
vermeldt een pompcapaciteit van
0,7 mm/h. Ik neem aan dat hij een
pompovercapaciteit van 0,7 mm/h bedoelt.
Dit even terzijde. Van meer belang is het
er nogmaals op te wijzen dat de CUWVO
niet heeft aangeven op welke ha's verhard
oppervlak de referentiewaarden betrekking hebben. Dit levert een wildgroei in
gevolgde berekeningsmethodes op.
IIopelijk kan daaraan een halt worden
toegeroepen zodra het RIONED-project
Standaardberekeningen rioolstelsels
volgend jaar zal zijn afgerond.
Ergens verder op, onder hetzelfde
hoofdje, stelt de heer Provoost: 'Indien het
toepassen van de basisinspanning niet zal
leiden tot de na te streven kwaliteit
kunnen aanvullende maatregelen worden
voorgeschreven'. Ik hoop dat hij het zich
realiseert dat het zeer moeilijk is vast te
stellen hoe de relatie zal zijn tussen de
maatregelen en de bereikte waterkwaliteit.
Men leze opnieuw het NWRW-rapport,
thema 9, om te kunnen vaststellen hoe
moeilijk, ja schier onmogelijk, het is
eenduidig vast te stellen welke de
beïnvloeding van de waterkwaliteit is die
kan worden toegeschreven aan een overstorting en welke door andere factoren
worden bepaald. Slechts omvangrijke en
langdurige metingen kunnen uitsluitsel
geven.
Tot slot van de bewuste paragraaf merkt
de heer Provoost op dat: 'Verder onderzoek is daarvoor hard nodig, zolang deze
zaken nog niet duidelijk zijn. Dit mag
echter geen reden zijn terug te vallen naar
uitsluitend berging en pompcapaciteit als
enige factoren die de vuiluitworp bepalen'.
Met het eerste deel van dit citaat ben ik
het uiteraard eens. Bij het tweede moet ik
kanttekeningen plaatsen. Het merkwaardige is dat het CUWVO-advies juist
deze kenmerken van rioolstelsels naar

voren schuift wanneer zij de basisinspanning omschrijft. De CUWVO stelt
dat de basisinspanning is bedoeld als een
referentie voor een bepaalde vuiluitworp
en niet als een middelvoorschrift. Wat is
nu die referentie? De jaarvracht aan CZV,
BZV, N, P, Pb etc. of de piekvrachten van
dezelfde? Bovendien is het zeer de vraag
of elk stelsel dat voldoet aan de basisinspanning wel een even grote uitworp te
zien zal geven. (Zie de parameters a en b
in de bovenvermelde vergelijking.)
Momenteel wordt veel inventiviteit aan de
dag gelegd de bedoelde referentie te
bepalen door middel van modelberekeningen om vervolgens met nog
meer inventiviteit vast te stellen dat met
bepaalde ingrepen in de stelsels wanneer
wordt afgestapt van de trits, berging =
7 mm, pompovercapaciteit is 0,7 mm/h en
berging in bassin is 2 mm, wordt voldaan
aan de basisinspanning. In het algemeen
zal dit het 'opvullen' van de norm, in dit
geval de zogenoemde basisinspanning,
betekenen. De juiste werkwijze lijkt mij de
volgende te zijn: Pas het stelsel zodanig
aan dat het vuil dat daarin belandt
optimaal in de richting van de afvalwaterzuiveringsinrichting wordt getransporteerd. Daarbij kan worden gestoeld op de
bekende wetten van de mechanica en de
informatie verkregen tijdens de NWRWonderzoekingen. Indien het stelsel een
berging kent kleiner dan 9 mm voeg dan
bergbezinkbassins toe zodanig dat de
totale berging tenminste 9 mm bedraagt.
Op deze manier wordt vermeden dat
ingewikkelde en nu zeker nog onnauwkeurige berekeningen, moeten worden
gemaakt over de uitworp van een of
andere verontreinigende stof.
(Overigens laat het voorgaande mijn
bedenkingen tegen het nut van het
CUWVO-advies, wanneer het gaat om de
effecten daarvan op de oppervlaktewaterkwaliteit, onverlet.)
7. Hoe verder?
Een integrale behandeling van wat de
kleine kringloop wordt genoemd is noodzakelijk. Van belang daarbij is te zinnen op
middelen die de belasting van rioolstelsels
met zowel water als vuil doen verminderen. Het voert hier te ver daarop in
detail in te gaan. Bovendien zullen nieuwe
concepten moeten worden ontwikkeld
voor de behandeling van regen- en afvalwater. Hergebruik van drinkwater en het
anders benutten van regenwater dan als
medium om vuil via overstorten te laten
verdwijnen, zullen in overweging moeten
worden genomen. Door de TU Delft
worden momenteel pogingen ondernomen, voor het onderzoek dat nodig is,
gelden te verwerven bij zowel de EEG als

bij NWO. De onderzoeksbudgetten van
RIONED en STOWA zijn helaas niet in
voldoende mate toereikend. Gerekend
wordt echter op een partiële financiële
ondersteuning. Daarmede wordt de kans
aanzienlijk vergroot omvangrijke subsidies
ten behoeve van het noodzakelijke onderzoek in de wacht te slepen.
Toegegeven, onderzoek op het hierboven
genoemde gebied zal niet op korte termijn
het oplossen van acute problemen kunnen
helpen bevorderen. Op de korte termijn
helpt slechts het grondig analyseren van
de werking van rioolstelsels en op basis
daarvan verbeteringen aanbrengen.
Daarbij moeten in veel ruimere mate dan
tot nu toe het geval is geweest de door de
NWRW bereikte resultaten worden
betrokken, ook wanneer dit uitspraken tot
gevolg heeft zoals door mij hierboven
gedaan.
Een duidelijke tendens is waarneembaar
in de analyse de resultaten van vuiluitworpberekeningen te betrekken. Een
waarschuwing, die ook door de heer
Provoost wordt geuit, is hier op haar
plaats. Zodra het gaat om berekeningen
aan de hand van modellen op deterministische grondslag zijn de uitkomsten in
absolute zin dubieus. Wanneer zij worden
toegepast in relatieve zin kunnen in
bepaalde gevallen zinvolle conclusies
worden getrokken. Vooralsnog bieden
modellen op statistische basis, zoals het
hierboven globaal beschreven model,
meer houvast. In deze zienswijze word ik
gesteund door collega's in Duitsland en
Denemarken, die overigens beiden het in
deterministische zin modelleren van de
vuiluitworp voorlopig hebben opgegeven.
Voorlopig, omdat de gerechtvaardigde
hoop bestaat dat zodra aanzienlijk meer
meetgegevens ter beschikking zullen
komen, het deterministisch modelleren
wellicht tot de mogelijkheden zal gaan
behoren. De algemene opvatting is
immers dat deterministisch modelleren
uiteindelijk tot betere inzichten en resultaten zal kunnen leiden.
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