Microverontreinigingen inhetafstromend regenwater van
verharde oppervlakken
Voordracht gehouden tijdens NVA-symposium 'Microverontreinigingen uit regenwatersystemen' d.d. 27 november 1987.

Inleiding
Het onderzoek is in 1985gestart met een
inventarisatie van de relevante binnen- en
buitenlandse literatuur.
De literatuurstudie isgepubliceerd in het
rapport "Verhard oppervlak en watervervuiling [NWRW. 1986[.
De literatuurstudie beschrijft:
— de kwaliteit en kwantiteit van neerslag en
droge depositie;
— het voorkomen,defunctie ende relevante
eigenschappen van verharde oppervlakken in
Nederland;
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- de algemene processen bij de afstroming
van neerslag van verharde oppervakken;
- de samenstelling van regenwater en de
grootte van de vuillast afkomstig van
verschillende typen van verharde
oppervlakken.
In Nederland zijn slechts summiere gegevens
voorhanden met betrekking tot de
samenstelling van de regenwaterstromen
afkomstig van verharde oppervlakken.
Uit buitenlands onderzoek isgebleken dat de
kwaliteit van het afgevoerde regenwater van
plaats tot plaats, van bui tot bui en ook
binnen een bui sterk kan verschillen.

Samenvatting

In Nederland bestaat de tendens dat de hoeveelheid verharde oppervlakken
aangesloten op het rioolstelsel toeneemt. Tevens neemt het aantal inwoners per
oppervlakte-eenheid af door ontvolking van de binnensteden en gezinsverdunning.
Het effect hiervan isdat de hydraulische belasting van het gemengde rioolstelsel
toeneemt waardoor de overstortingsfrequentie kan toenemen. Wanneer de norm voor
het bepalen van de overstortingsfrequentie wordt afgeleid uit het aantal inwonerequivalenten zal deze norm strenger worden.
Afkoppelen van verharde oppervlakken van het rioolstelsel en rechtstreekse afvoer
naar het oppervlaktewater iséénvandemogelijkheden omdezeeffecten teniet tedoen.
Thema 7 van de NWRW-studie heeft tot doel om zowel technische aspecten van het
afkoppelen van verhard oppervlak nader te bestuderen alsde effecten daarvan op de
oppervlaktewaterkwaliteit. Voor watdit laatstebetreft ligteen belangrijk accent ophet
vaststellen van degehalten aan microverontreinigingen inhetafstromende regenwater.
Deze gehalten vormen de eerste schakel inde beoordeling of het al dan niet milieuhygiënisch verantwoord isom bepaalde verharde oppervlakken af te koppelen.
Dit artikel beschrijft de gevolgde methodiek en de resultaten van dit deelonderzoek.

Deze literatuurbevindingen en de leemten in
kennis omtrent de Nederlandse situatie zijn
aanleiding geweest tot het uitvoeren van een
omvangrijk praktijkonderzoek in Nederland
in het kader van de NWRW themaonderzoeken, omvattende een uitgebreid
bemonsterings- en een analyseprogramma.
2. Opzet praktijkonderzoek
Aan de hand van een aantal steekbemonsteringen isin eerste instantie een
globaal inzicht verkregen inde samenstelling
van het afgevoerde regenwater vaneen groot
aantal lokaties in de woonomgeving en bij
industrieën. Dit isgebeurd met behulp van
zowel handmatige als automatische
steekbemonsteringsapparatuur (zie afb. 1).
Op basis van de resultaten van de steekbemonsteringen isvervolgens een
programma opgezet voor een volumeproportionele bemonstering van een beperkt
aantal locaties, om een beeld te krijgen van
Afb. I - Automatische steekbemonstering.
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Vermeldenswaard zijn de volgende
conclusies:
- corrosie van thermisch verzinkte
oppervlakken (regenpijpen, goten, hekwerk)
kan aanleiding zijn voor een hoog zinkgehalte
in de regenafvoer:
- het sediment dat afspoelt van asfaltwegen
bevat hoge gehalten polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) en
zware metalen alsgevolg van de verkeersactiviteiten;
- over de aanwezigheid van organische
microverontreinigingen in het afstromende
regenwater blijkt weinig informatie te
bestaan.

[LECTRONISCHl

de totale verontreiniging (vracht) in het
afgevoerde regenwater.
Bij de selectie van de oppervlakken in de
woonomgeving iseen aantal criteria
gehanteerd:
- verscheidenheid(m type oppervlak,
gebruiksfunctie, gebruiksintensiteit, leeftijd
en type verhardingsmateriaal);
- representativiteit (voor de Nederlandse
situatie):
- praktische uitvoerbaarheid (door een
goede bereikbaarheid of, indien mogelijk,
medewerking van mensen ter plaatse).
Bij het selecteren vande industriële locatiesis
gelet op de te verwachten verontreinigingen.
De nadruk isdaarbij gelegd opbedrijven met
organische microverontreinigingen en zware
metalen.
In totaal zijn 26 locaties bemonsterd,
13 locaties in de woonomgeving en
13 bedrijfslocaties.
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3. Resultaten woonomgeving
Het onderzoek heeft geleid tot een grote
hoeveelheid cijfermateriaal zowel voorde
woonomgeving alsvoor bedrijfsterreinen.
In dit artikel wordt slechts ingegaan op de
resultaten die betrekking hebben op de
woonomgeving.
In de afo. 2en 3 isde kwaliteit van de
afgevoerde neerslag van dewegen en daken
in de woonomgeving weergegeven.
Als referentiewaarden zijn hierin de getalswaarden opgenomen voor microverontreinigingen, zoals vastgelegd in het
IMP Water '85-'89 ten behoeve van de
formulering van de basiskwaliteit voor
Nederlandse oppervlaktewateren.
Voor BZV, zwevende stof en Kjeldahlstikstof isgebruik gemaakt van de
lozingseisen die regionale waterkwaliteitsbeheerders stellen bij lozing op 'klein'
oppervlaktewater. In dit artikelwordt verder
gesproken over toetswaarden. De afb. laten
de verhoudingen zien tussen de gehalten in
de afgevoerde neerslag en deze toetswaarden.
In deze afb. geeft een kolom boven de
' 1 xtoetswaarde-Iijn' een overschrijding van
de toetswaarden aan. terwijl een kolom
onder deze lijn een onderschrijding inhoudt.
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Afb. S - Kwaliteit afstromend regenwater van daken inde woonomgeving tenopzichte vandetoetswaarden (mediaan).

zijn SS- en SOC-gehalten in dit onderzoek
wel steeds bepaald. Zij zijn indit stadium
evenwel nog niet bij de beoordeling
betrokken.
In de afgevoerde neerslag van wegen (afb. 2)
worden de toetswaarden voor PAK en
organo-chloorpesticiden in bijna alle gevallen
ruimschoots overschreden. Een uitzondering
vormt het regenwater van het woonerf.

In dit onderzoek isgeen rekening gehouden
met de vorm waarin de verontreinigingen
aanwezig zijn (opgelost danwei geadsorbeerd
aan zwevend materiaal). Er bestaat een
tendens om de normen voor het
verontreinigingsgehalte te relateren aan het
gehalte zwevende stof (SS)of gesuspendeerd
organisch koolstof (SOC).Om deze reden

Afb. 2 - Kwaliteit afstromend regenwater van wegeninde woonomgeving tenopzichte vandetoetswaarden (mediaan).
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Ook voor lood, PCB en chloorfenolen liggen
de concentraties in het algemeen boven de
toetswaarden. Bij hetwoonerf gaatalleen het
zwevende stofgehalte de toetswaarde te
boven, terwijl ook de organochloorpesticiden aanwezig zijn in
concentraties boven de toetswaarde.
Bijde daken (afb. 3)overschrijden lood,zink
en PAK de toetswaarden vele malen.
Dit geldt niet voor het loodgehalte in de
woonerfafvoer. Opmerkelijk isverder het
hoge organo-chloorpesticiden-gehalte in
dakafvoeren.
De overige onderzochte oppervlakken
betreffen een busstation, rotonde, markt,
parkeerterrein en promenade in de woonomgeving. Zij onderscheiden zich van de
daken en wegen door de hogere BZV- en
zwevende-stofgehalten in het afstromende
regenwater. Daarnaast zijn de PCB-en
chloorfenolen-gehalten in het regenwater
van de busstation-locatie verhoogd.
De parkeerterreinen komen als het
'schoonste' naar voren.
Het onderzoek isniet gericht geweest op het
leggen van oorzakelijke verbanden tussen de
kwaliteit van het afstromende regenwater en
de te onderscheiden maatschappelijke
activiteiten. Men magerevenwelvan uitgaan
dat de kwaliteit van het afstromend
regenwater met name beïnvloed wordt door
diffuse verontreinigingsbronnen zoals:
— verkeer (PAK. lood, koper uit
remvoeringen, olie);
— verontreinigingen in de neerslag
(metalen);
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TABEL I - Overzicht vanverhardeoppervlakken endegeschiktheid omdezeaftekoppelen vanhetgemengderioolstelsel.
Meest geschikt

Minder geschikt

Niet geschikt

type oppervlak

rustige klinkerwegen
pannendaken in woonwijken

parkeerterreinen
platte daken
daken in periferie

drukke wegen
bushalte.
winkelpassage.
marktterrein

probleemstot

SS. PAK
organochloorpesticiden

SS. PAK.
organochloorpesticiden,
Pb, BZV, MAK*

SS. PAK.
organochloorpesticiden,
Pb. BZV. MAK. PCB.
Zn. EOX. chloorfenolen

SS — zwevende stof MAK = monocyclische aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen)

- corrosie van materialen (zink, cadmium);
— schoorsteenuitstoot van woonhuizen
(PAK).
Daarnaast ishet gebruik van bestrijdingsmiddelen in de woonomgeving van invloed.
De beïnvloeding van de kwaliteit van het
afstromende regenwater van wegen door
gladheidsbestrijding encalamiteiten alsautoongelukken behoorde eveneens niet tot
onderhavige studie-opdracht.
4. Consequenties voor het rioolbeheer
In hoeverre ishet milieuhygiënisch
verantwoord om de afgevoerde neerslag van
verharde oppervlakken direct op
oppervlaktewater te lozen?
In het vorige hoofdstuk komt naar voren dat
het afstromende regenwater van geen van de
onderzochte oppervlakken aan alle
toetswaarden voldoet.
Dit betekent dat een besluit tot het
afkoppelen van verharde oppervlakken altijd
weloverwogen dient te worden genomen.
Zo mogelijk dient een bemonstering van het
regenwater vooraf plaats te vinden. In ieder
geval ishet wenselijk om achteraf, dus na
ontkoppeling, te controleren wat de effecten
zijn van de regenwaterlozing op de
oppervlaktewaterkwaliteit en de
waterbodemkwaliteit.
Op basis van de verkregen onderzoekgegevens kunnen gradaties worden
aangegeven in de typen verharde
oppervlakken die inaanmerking komen voor
afkoppelen. In tabel Iworden de
oppervlakken genoemd die daarvoormeerof
minder geschikt zijn.
In deze tabel zijn tevens de stoffen
aangegeven dievolgensde toetswaarden inte
hoge concentraties aanwezig zijn. Bij de
locaties die wel of wellicht afgekoppeld
kunnen worden, zijn de overschrijdingen van
de toetswaarden klein.
Een groot deel van het aanwezige verharde
oppervlak dat zich leent voor afkoppelen is
particulier bezit. Als degemeenten, zijnde de
rioolbeheerder, invloed willen uitoefenen op
de wijze van afvoer van het regenwater van
deze oppervlakken, ishet wellicht nodig de
bestaande beleidsinstrumenten daarvoor aan
te passen (vergunningen, subsidies e.d.).
Overigens wordt binnen een ander onderdeel
van NWRW thema 7ingegaan op de wijze

waarop het afkoppelen technisch kan worden
gerealiseerd.
5. Conclusies
1. Uit het onderzoek blijkt dat het
regenwater van de meeste verharde
oppervlakken microverontreinigingen bevat
in aantoonbare hoeveelheden;
2. in de meeste gevallen wordt tenminste
voor één verontreinigingscomponent de IMP
richtwaarde basiskwaliteit voor oppervlaktewateren overschreden;
3. voor wat de totale kwaliteit van het
afstromende regenwater betreft kunnen
gradaties aangebracht worden naar type
oppervlak. Verharde oppervlakken in
woonwijken zijn duidelijk minder
verontreinigd dan bijvoorbeeld die van
winkelcentra en verkeerswegen.
Het verdient aanbeveling bij het afkoppelen
van verhard oppervlak met deze gradatie
rekening te houden.
Nawoord
De resultaten van dit onderzoek naar de
kwaliteit van afstromend regenwater zullen
binnenkort verschijnen als NWRWrapport 7.2.2. Het totale resultaat van
NWRW thema 7zal samengevat worden in
een 'Leidraad voor het afkoppelen van
verharde oppervlakken', die bedoeld isvoor
personen, die in de praktijk met rioleringsplannen te maken hebben.
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Summaries
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eastern part of the well field, exceeded 100 times
the allowed quantity of 0.1 (ig/l. Because of this
high concentration the polluted wells have been
connected with an activated carbon filtration
system, from which the filtrated water is infiltrated
in the p u m p i n g area by means of open canals.
As the eastern wells intercept the polluted groundwater, which seems to come from the east,
production with the western part of the well field
remains possible. Now one year later, analyses
show that the polluted groundwater flow coming
from the east has been intercepted and that the well
field is almost cleaned of Bromacil.
Regional investigations show that the pollution
comes from a railroad depot situated in the
protection zone of the p u m p i n g station. From 1974
the usage of Bromacil in this zone is not allowed.
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\X'. E. VAN VUURKN:
C a d m i u m spills in the river Meuse: striking
again in n o v e m b e r 1988
After a significant improvement of the cadmium
situation in the river Meuse between 1978 and
1985 the situation is deteriorating again in recent
years. In succession to a series of cadmium spills
in the first half of 1988 a major event happened on
21 November, when cadmium levels increased up
to 100 ^ g / 1 , hundred times the acceptable level for
drinking water purposes.
Beside a brief outline of the sampling scheme
carried out by Rijkswaterstaat for monitoring the
cadmium wave on its course along the river in the
weeks after, of the reporting services to concerned
parties and of the water management measures
taken the article deals with:
1. A description of the course of the wave.
2. An evaluation of the predictive value of a
stationary solute transport model for the event,
with special regard to the influence of suspended
sediment.
3. Biological field monitoring of acute toxic effects
on aquatic organisms.
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M. E. E. ENTHOVKN:
Quality-time
The deterioration of the waterresources used for the
production of drinkingwater compels the drinkingwatereompanies to use increasingly complicated purification
systems. In order to safeguard the quality of the
drinkingwater in future, the aimsof the environmental
protection pollicyshould besetsufficiently high inorder to
protect the resources for the production of drinkingwater.
However, the drinkingwater-eompanies have to manage
their complicated purification systems insuch a way that
now and in the future asafe and sound drinkingwater is
supplied 24 hours a day. This paper suggests the
introduction, establishment and maintenance of
a documented quality system offering the drinkingwatereompanies a surveyable method to meet this obligation.
On the other hand the system offers the supervising
authority the possibility toverify thelegalobligation of the
drinkingwatercompanies to guarantee the quality of
potable water.

