De gevolgen vanoverstortingen uiteengemengd rioolstelsel
voor de kwaliteit vanhet oppervlaktewater
Voordracht gehouden tijdens NVA-symposium 'Microverontreinigingen uit regenwatersystemen' d.d. 27 november 1987.

Inleiding
De criteria die in Nederland worden
gehanteerd bij het ontwerpen van
rioolstelselszijn vooralontleend aandeeisen
met betrekking tot de af te voeren
hoeveelheid water. Daarbij wordt ervan
uitgegaan dat bijzware regenval een deelvan
het af te voeren water via overstorten direct
op het oppervlaktewater wordt geloosd.
Vanuit het oogpunt van het waterkwaliteitsbeheer wordt echter in toenemende mate de
behoefte gevoeld aan een verdere uitwerking
en onderbouwing van de ontwerpnormen
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van rioolstelsels,waarbij naastdeaftevoeren
hoeveelheid water ook de vuilemissie via
overstorten en en de effecten daarvan op het
ontvangende water zijn betrokken. In dit
kader werd in 1982 door het algemeen
bestuur van de Stichting Onderzoek
Reiniging Afvalwater (STORA) en de
Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) een
'Nationale Werkgroep Rioleringen
Waterkwaliteit' (NWRW) in het leven
geroepen, met als doel:
Het (doen) verdiepen van kennis en ervaring
betreffende ontwerp, uitvoering en
onderhoud van rioolstelsels met
bijbehorende randvoorzieningen in verband
met de effecten daarvan opoverstortingen en
de invloed van overstortingen op
oppervlaktewateren.
Het onderzoek dat door de NWRW werd
geformuleerd om bovenstaande doelstelling
gestalte te geven werd ingedeeld in
11 thema's, zoals weergegeven in afb. 1
[NWRW, 1983a].Ten behoeve van de
verschillende onderzoekthema's kan zowel
bureau- als praktijkonderzoek noodzakelijk
zijn. De uitvoering van het totale pakket aan
onderzoek is ten laste van de NWRW
uitbesteed aan verschillende onderzoekinstellingen. Als een van de laatste fasen van
het NWRW activiteitenprogramma zullen de
resultaten van de verschillende thema's
worden geïntegreerd tot een adviesinzakede
ontwerpgrondslagen van rioolstelsels.
De thema's 9en 10betreffen onderzoek naar
de effecten vanoverstortend rioolwateropde
kwaliteit van het ontvangende oppervlakte-

Samenvatting
Deze publikatie handelt over een gedeelte van de resultaten vaneen tweejarig
onderzoek naar de gevolgen van herhaalde overstortingen uit een gemengd rioolstelsel
voor een poldersloot met een relatief sterke doorstroming. Met name wordt ingegaan
op het voorkomen en het gedrag van zware metalen en organische microverontreinigingen. Als gevolg van de constante doorstroming met oppervlaktewater
van de Oude Rijn blijven de meeste veranderingen die optreden tijdens of na een
overstortgebeurtcnisbeperkt totmaximaal 24 uur.Alleen hetgehalte aanPAK'sinhet
ontvangende water vertoont gedurende enige weken een verhoging door meetbare
mobilisatie vanuit het tijdens de overstortinggesedimenteerde materiaal. Een deel van
de microverontreinigingen afkomstig uit het overstortende rioolwater (lood, koper,
zink, cadmium en PAK's), hecht zich aan gesuspendeerd materiaal. Door sedimentatie
komen deze microverontreinigingen op de waterboden terecht. Doordat de in het
oppervlakkige sediment aanwezige microverontreinigingen onderhevig zijn aan
evenwichtsrelaties met het bovenstaande water, herstelt de normale kwaliteit van het
sediment zich in enkele weken. Dit onderzoek toont aan dat een constante doorstroming
van het ontvangende waterde effecten van riooloverstortingen minimaliseert.
Men moet zich echter bedenken dat het doorstroomde systeem de kwaliteit van het
voor doorstroming gebruikte water zal weerspiegelen, terwijl de verplaatsing van het
rioolvuil naar mogelijk meer kwetsbare ecosystemen in strijd kan zijn met de daar
geldende beheersdoelstellingen.

water. In het kader van thema 9 worden
nabij de lozingspunten van een groot aantal
rioolstelsels de gevolgen voor enkele
belangrijke toestandsvariabelcn met
betrekkelijk grote tijdsintervallen
waargenomen. Het thema 9onderzoek dient
om inzicht te verkrijgen in de effecten die in
verschillende typen oppervlaktewater
teweeg gebracht worden door overstortingen
uit verschillende typen rioolstelsels [NWRW,
1983b].
Ten behoeve van thema 10zijn bijdelozingspunten van slechts twee rioolstelsels de
effecten gedetailleerd onderzocht
[NWRW" 1983c], Het detail isgelegen in het
feit dat op verschillende plaatsen in het
ontvangende water en ook inde onderwaterbodem frequent waarnemingen zijn gedaan
aan een breed scala van zowel chemische als
biologische toestandsvariabelen, waarbij de
effecten in verband zijn gebracht met de
kwantiteit en kwaliteit van het overstortende
water. De locatie waar onderzoek ten
behoeve van thema 10heeft plaatsgevonden
zijn een overstortvijver te Loenen
(Gelderland) en een slootsysteem te
Bodegraven (Zuid-Holland).
Beide onderzoeken hebben betrekkingopde
effecten van vuiluitworpen uit gemengde
stelsels. De vijver te Loenen isaangelegd als
een bergingsbasin met een inhoud van 35004000 m 3 en heeft, zonder overstortgebeurtenissen, een geringe verversingssnelheid door kwel (verversingstijd
10-15 dagen). Het slootsysteem te
Bodegraven wordt voortdurend doorstroomd
met water uit de Oude Rijn (20-40 m 3 h " ' ) ,
waardoor de locale verblijftijd in de orde van
enkele uren is. De resultaten van het

onderzoek te Loenen zijn in 1987
gepubliceerd (NWRW, 1987),hetgeen voor
het onderzoek te Bodegraven in 1988zal
gebeuren. In het nuvolgende betoogzal,met
de nadruk op de rol van microverontreinigingen, een deel van de
resultaten van het onderzoek te Bodegraven
worden besproken.
Doel en aanpak
Het thema 10onderzoek te Bodegraven was
erop gericht de beïnvloeding te achterhalen
die teweeg gebracht wordt door de herhaald
optredende introductie van rioolvuil in het
ontvangende slootsysteem. Hiertoe wordt
een zo volledig mogelijke beschrijving
gegeven van de fysisch-chemischc kwaliteit
van het water en sediment, met de daarbij
aanwezige biota.
Hierbij zijn twee facetten te onderscheiden:
— de kortstondige verandering van
individuele toestandsvariabelen als direct
gevolg van een overstortgebeurtcnis;
— de beïnvloeding door voorgaande lozingen
die zich, door het achterblijven van rioolvuilcomponenten insediment of biota,
manifesteert in een kwalitatieve toestand
(achtergrondkwaliteit) die permanent afwijkt
van de kwaliteit die zou hebben geheerst
indien nooit enige belastingmet rioolvuil zou
zijn opgetreden (natuurlijke kwaliteit).
Het onderzoek diende tevens een bijdrage te
leveren aan de selectie van de meest
informatieve parameters en optimale meetstrategie voor het globale thema 9 onderzoek.
Om niet het risico te lopen cruciale
parameters temissen,omvatte het onderzoek
een zeer breed scala aan variabelen,
waaronder:
— 'klassieke' waterchemie (ionensamenstelling, EGV,CZV, DOC,enzovoort);
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Afb. ! - Hei schematisch weergegeven werkplan vande NWRW.

— nutriënten (P,N,Si);
— zuurstofhuishouding (zuurstofconcentratie, BZV);
— microverontreinigingen (zware metalen
en PAK's inwater en sediment; organochloorverbindingen, minerale oliënen
detergenten alleen inde waterfase);
— bacteriologie (fecale bacteriënen
F-specifieke tagen):
— hydrobiologie (algen, vegetatie,
zoöplankton en macrofauna).
Het slootsysteem teBodegraven
Het ontvangende slootsysteem isgelegen
binnen de Ringweg Noord aan de noord-oost
kant van debebouwde kom van het dorp
Bodegraven (afb. 2). Het systeemis
aangelegd indejaren 1975-1976,met alsdoel
als afvoer tefungeren voor overstortend
water uithet in 1977 gereed tekomen
rioolstelsel. Gaande vanaf heteindpunt nabij
het voormalige poldergemaal 'Hercules' tot
de overlaat aan deNoordzijder Polder zijn
een viertal slootcompartimentente
onderscheiden, die zijn verbonden door
duikers van 40 en 50cm diameter.

\jh. 2 - Deplattegrond vanhetslootsysteem te Bodegraven.
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middel van een 'wachttijdregeling' teruggebracht tot 0.62 mmh" 1 , hetgeen een
theoretische overstortfrequentie opleverde
van 6 à 7 keer perjaar. Bijde aanleg van het
rioolstelsel zijn drieoverstortputten geplaatst
die lozen op het bestudeerde ontvangende
water. Omwille van het STORA 38b
onderzoek zijn echter in twee van de drie
putten de overstortdrempels verhoogd
(afb. 2: a en b), hetgeen de overstortingen
beperkt tot put c.

f

bemonstering betrokken, als referentie voor
de chemische samenstelling van het uit de
Oude Rijn aangevoerde water.

Zoals uit afbeelding 3valt op te maken
vonden er in de periode van juli tot en met
december 1985 een viertal overstortingen
plaats, waarvan de bijzonder omvangrijke en
heftige overstorting op 26 december
(overstortduur: 9 uur, volume: 2.800 m 3 )
met het meeste detail werdonderzocht. In de
maanden januari tot enmet oktober van 1986
vonden 5 gebeurtenissen plaats, waarvan die
op 20 mei en 20 oktober een klein volume
hadden (minder dan 100 m 3 ).
De overstortingen op 18januari, en 27 en
30 augustus hadden volumina van
respectievelijk 1100,400 en 150 m3.

Het rioolstelsel en de overstortingen
Het rioolstelsel van de wijk Noord te
Bodegraven iseen gemengd stelsel invlak
terrein, met een bergingscapaciteit van
1726 m 3 ofwel 7,8 mm
[Van Walraven e.a., 1985].Op het stelsel is
een verhard oppervlak aangesloten van
ongeveer 22 hectare. Bij de aanleg van het
stelsel werd in verband met gemeentelijke
uitbreidingsplannen, die tot op heden niet
gerealiseerd zijn, een pompcapaciteit
geïnstalleerd die zo groot isdat vrijwel geen
overstortingen plaats vonden. Met het oog
op het in 1982 gestarte STORA 38b
onderzoek werd de pompovercapaciteit door

De verspreiding vanhet rioolwater
Zoals ook al werd geconstateerd bij het
soortgelijke onderzoek te Loenen, kan het
menggedrag van riool- en oppervlaktewater
op eenvoudige wijze worden bepaald door
meting van het elektrisch geleidingsvermogen
(EGV). Als gevolg van de zoutlast van de
Rijn ishet oppervlaktewater te Bodegraven
zeer geleidend (65-105 mS-rrr 1 ).
Het overstortende rioolwater, dat voornamelijk bestaat uitregenwater, heeft slechts
een EGV dat peroverstorting varieert tussen
2()en35mSm-1.
Aangezien aangenomen magworden dat de
elektrische geleidingvanwater ingrote lijnen
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Afb. 3 - De dagelijkse minima enmaxima vande doorstroming tassen deslootcompartimenten 3en4.

De westelijke kopzijde van slootcompartiment 2 staat door middel van een
buis in open verbinding met een hoger
gelegen slootsysteem dat wordt gevoed door
de Oude Rijn. De instromende hoeveelheid
water (20 tot 40 m 3 -h~') kan alleen in de
richting van de compartimenten 3en 4 een
uitweg vinden, waardoor de
compartimenten 1 en 2een stagnant karakter
hebben. Slootcompartiment 3,met een
lengte van ongeveer 100 meter en een
geschatte inhoud van 200 m3.ontvangt in
eerste instantie het uit de bergingskelder van
het rioolgemaal overstortende rioolwater.
Bij kleinere overstortingen (enkele
honderden m 3 ) loopt het inkomende water
gewoon af inde richting van de overlaat.
Bij overstortingen met een groot debiet
(vanaf ongeveer 200 m 3•h~')vormt de
duiker tussen de compartimenten 3en 4
hiervoor een belemmering, waardoor het
waterniveau in compartiment 3stijgt en het
rioolwater zich deels verplaatst inde richting
van compartiment 1.In de duiker tussen de
compartimenten 3 en 4 iseen debietmeter
geïnstalleerd, die gedurende de hele looptijd
van het onderzoek de waterverplaatsing
registreerde (afb. 3). In deze afb. zijn de
momenten van overstortingen duidelijk
herkenbaar door een plotseling verhoogd
debiet.
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Naast de automatische bemonstering in
compartiment 3 (meetpunt A), werden in
compartiment 4 de meetpunten Ben C
regelmatig bemonsterd. Aanvankelijk werd
aangenomen dat meetpunt D in
compartiment 2 niet of nauwelijks door de
overstortingen zou worden beïnvloed, en dus
als referentie op kon treden. Toen dit door
stuwing in het slootsysteem niet het geval
bleek werden de meetpunten E en Fbijde

•mber I9H5.
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Afb. 4 - Het verloof
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wordt veroorzaakt door volstrekt a-reactieve
ionen (chloride, natrium, kalium en
dergelijke), kan worden gesteld dat de bij
overstortingen waargenomen afname in het
E G V uitsluitend voor rekening komt van de
menging. Uit het in atb. 4 gepresenteerde
verloop van het EGV op meetpunt A in het
ontvangende slootsysteem alsgevolgvan de
groteoverstortingop26 december 1985.valt
af te leiden dat in dit deel van de sloot al het
oppervlaktewater wordt vervangen door
rioolwater. Twee uur nadat de instroom van
rioolwater ophoudt, isdoor de blijvende
toevoer van Rijnwater de achtergrondwaarde
van het EGV hersteld. Bij een achtergrondwaarde van 75 mS•m"'en een EGV van
20 mS-m" 1 in rioolwater, zien wedat bij
dezelfde overstortingopmeetpunt D(afb. 5)
het water voor maximaal 60 procent uit het
riool afkomstig is. Bovendien valt op dat het
hier zeker dertig uur duurt voordat de
achtergrond ishersteld, hetgeen kan
worden toegeschreven aan een geringere
doorstroming.
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beide watertypen in gelijke, zeer lage
concentratie aanwezig (<0.1 /xg•!"').
Voor nikkel veroorzaken overstortingen
meestal een verlaging van de concentratie in
het ontvangende water.
In de afb. 6 en 7 isvoor de overstorting op
26 december 1985 het verloop weergegeven
van de totaal zinkconcentratie inhetwater op
de meetpunten A en D. Vergelijking met de
afbeeldingen 4en 5leertdatopmeetpunt A,
nadat op het hoogtepunt van de overstorting
de kwaliteit van het rioolwatervolledigwordt
weerspiegeld, een initieel sneller herstel van
het achtergrondniveau optreedt dan op
grond van alleen de doorstroming mag
worden verwacht. De extra verwijdering uit
de waterfase istoe te schrijven aan de
sedimentatie van aan gesuspendeerd slib

Afb. 5 - Het verloop vanhei EG Vop meetpunt ü alsgevolg vandeoverstorting op 26 december 19H5.
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Afh. 6 - Het verloop van hei zinkgehalte op meetpunt A ah gevolg vandeoverstorting op 26 december lltS5.

De zware metalen
De zware metalen zink, koperen lood komen
in het overstortende rioolwater in belangrijk
hogere concentraties voor dan in het
ontvangende oppervlaktewater.
Bij overstortingen kan op meetpunt Adetotaal zinkconcentratie inhet water oplopen
van ongeveer 20 tot rond 260 /xg•l"1.
De achtergrondconcentraties van koper en
lood variëren respectievelijk tussen 2en
8 /xg-1"1, terwijl het overstortende rioolwater
concentraties met zich voert van
respectievelijk 18tot 50 /xg l"1. De metalen
cadmium en chroom komen inhet rioolwater
slechts in marginaal hogere concentraties
voor dan in het oppervlaktewater (maximaal
respectievelijk 1.1 en 2 tig-T 1 ). Kwik isin
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geadsorbeerde metaalionen. Het langzamere
herstel inde tweede fase wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door het weer opwervelen van
juist bezonken bodemmateriaal of door
bijmenging van zink uit bovenstrooms
gelegen slootdelen. Het belang van de
adsorptie- en sedimentatieprocessen wordt
duidelijk aan de hand van afb. 7.
Op meetpunt D duidt het maximum zinkgehalte van 120Mg'" 1opeen bijmengingvan
45 procent rioolwater. Op grond van het
E G V kon echter een mengverhouding met
60 procent rioolwater worden geconstateerd.
Het ontbrekende zink wordt geacht te zijn
bezonken in het sloottraject tussen de
meetpunten A en D. In afwijking met de
hersteltijd van het EGV (± 30 uur na
afloop van de overstorting) isnaenkele uren
het totaal zinkgehalte in het water door
sedimentatie terugop het achtergrondniveau.
De sedimentatie van zink doet verwachten
dat er accummulatie op zal treden in het
oppervlakkige sediment. Uit het verloop van
de zinkconcentraties in het oppervlakkige
bodemslib op de verschillende meetlocaties
(afb. 8) blijkt dat kort na overstortgebeurtenissen (zie pijlen), vooral op de
meetpunten A en B.verhoogde concentraties
zijn waar te nemen. In een periode van enkele
weken volgend opindividuele overstortingen
iseen duidelijk herstelwaarneembaar van het
achtergrondgehalte aan zink inhet slib.
Omdat de adsorptie van onder meer zware
metalen aan slib een reversibel proces isdat
een evenwicht vertoont met de concentratie
in het bovenstaande water, wordt
aangenomen dat accumulatie achterwege
blijft alsgevolg van de doorstroming met
water uit de Oude Rijn. Het hogegehalte aan
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kleine 2000 mg-1"1. Als gevolg van de
sedimentatie van particulair materiaal heeft
een vijftal erkend genotoxische
eigenschappen (carcinogeen) [IARC, 1983],
Wanneer van de totaal concentratie in water
het percentage carcinogene PAK's wordt
uitgezet (afb. 10) iseen min of meer inverse
relatie waarneembaar met de concentratie.
Dit verschijnsel kan mogelijk worden
verklaard door een trager verlopende
mobilisatie van de carcinogene PAK's.
Hiervoor zijn in de metingen in het
oppervlakkige bodem-materiaal echter geen
aanwijzingen gevonden. Een andere
verklaring isdat de achtergrond van het
aangevoerde water uit de Oude Rijn
permanent een groter aandeel carcinogenen
bevat. De veronderstelde mobilisatie van
PAK's uit het sediment in de periode van juli
tot en met oktober 1985heeft geen meetbare
schoning van het sediment tot gevolg.
Afb. 7 - Het verloof van hel zinkgehalte op meetpunt />als gevolg vande overturning op 26 december 1VH5

humus-achtige verbindingen inhetwatervan
de Oude Rijn speelt hierbij vermoedelijk een
actieve rol door de chelerende werking
[Becher e.a., 1983].
Het gedrag van koper isvrijwel gelijk aan dat
van zink. Het verloop van het loodgehalte in
de waterfase vertoont tijdens overstortingen
een inverse gelijkenis met hetverloopvan het
EGV. Hieruit kan worden geconcludeerd dat
lood ofwel weinig adsorptieaffiniteit
vertoont, dan wel zich associeert met niet
bezinkbare deeltjes.
Organische microverontreinigingen
Van de in Bodegraven bestudeerde
organische microverontreinigingen kunnen
alleen de met het overstortende water
aangevoerde polycyclisch aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) aanleiding geven
tot enig uitgesteld effect. Met betrekking tot
de waarnemingen aan de instroom van
minerale oliën en anionactievedetergenten is
slechts sprake van een zeer kortstondige
verhoging aan het begin van overstortingen.
De gehalten aan organo-chloorverbindingen.
gevat onder de somparameters 'AOX en
EOCT (adsorbeerbare en extraheerbare
organische halogeniden), zijn veelal in het
overstortende rioolwater lager dan de
achtergrondgehalten in het ontvangende
water.
Bij de toegepaste analysemethode van de
PAK's werden 16verschillende componenten
gescheiden en apart gekwantificeerd.
Alle PAK's zijn persistente toxicanten met
een hydrofoob karakter, waardoor zij.
evenals de zware metalen, de neiging hebben
zich te binden aan particulair materiaal.
Het totaalgehalte aan PAK's in het
overstortende rioolwater kanoplopen tot een

het oppervlakkige bodemslib op de
meetpunten A en Been Totaal PAKconcentratie die varieert tussen 0.2 en 1 mg
per kg nat slib. In afb. 9wordt een tijdserie
getoond van het totaal gehalte aan PAK's in
het water op de verschillende meetpunten.
De hoge concentraties injuli 1985 wordt
toegeschreven aan een meetbare mobilisatie
van PAK's uithet sediment datalsgevolgvan
de overstorting injuni 1985 is afgezet.
Daar gedurende de rest van 1985 (tot
26 december) geen overstortingen meer
optreden, zijn er steeds minder mobiliseerbare PAK's in het sediment en neemt de
concentratie in het oppervlaktewater af.
De hoge humusconcentratie in het
verversingswater speelt vermoedelijk ook
hier een actieve rol [McCarthy and Jiminez.
1985], Van de 16geanalyseerde PAK's heeft

De biologische effecten
Vooruitlopend op een artikel dat in
voorbereiding is (te publiceren in H 2 0), en
dieper ingaat op de effecten die overstortingen teweeg brengen voor de biota
in het ontvangende oppervlaktewater, kan
gesteld worden dat korte termijn effecten
(enkele uren) uitsluitend waarneembaar zijn
aan de kleinere organismen zoals algen en
zoöplankton. De effecten hebben
voornamelijk temaken met uitspoelingof het
losbreken van vastzittende vormen.
Gedurende het heleonderzoek konerslechts
één effect worden vermoed op de lange
termijn. Paleo-limnologisch onderzoek aan
enige boorkernen uit het sediment heeft
aangetoond dat de fossiele resten van
macrofaunasoorten in oudere lagen een
betere kwaliteit weerspiegelen.

A//'. A'- /let zinkgehalte in hel bodemslib op de verschillende meetpunten.
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Conclusies
Een vergelijking met de resultaten van het
onderzoek te Loenen [NWRW, 1987] leert
dat een krachtige doorstroming de waar te
nemen effecten inomvang en duur ten zeerste
beperkt. Doorstromen lijkt hiermee de
remedie om riooloverstorten acceptabel te
maken. Men moet zich echter wel bedenken
dat de chemische kwaliteit van het
aangevoerde water een belangrijke invloed
zal uitoefenen op het karakter van het
ontvangende water. Voorts introduceert een
doorstroming mogelijk systeemvreemde
biota en kan de verspreiding van rioolvuilcomponenten inhet 'achterland' conflicteren
met locale beheersdoelstellingen.
Met betrekking tot het ontwikkelen van een
algemeen toepasbare meetstrategie en

parameterkeuze heeft het onderzoek te
Bodegraven aangetoond dat in alle gevallen
een grondige voorkennis noodzakelijk is
omtrent de achtergrond-doorstromingen de
chemische kwaliteit van het overstortende
rioolwater.
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van de metaalconcentraties inde diverse
valsnelheidsklassen. Evenmin kan echter geconcludeerd worden dat de zware metalen
evenredig zijn verdeeld over de fracties met
verschillende bezinksnelheden.
Wel isgebleken dat bijsommige overstortingen een niet onaanzienlijk percentage
van de totale vracht aan metalen inde fracties
met hoge bezinksnelheden wordt gevonden.
Als gevolg hiervan zal een groot deel van de
metaalvracht voornamelijk in de directe
omgeving van het lozingspunt inhet sediment
terecht komen. Dit lijkt vooral toe te
schrijven aan een overheersend effect vandegrote fractie zwevende stof met relatief hoge
bezinksnelheden.
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