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Verslag en evaluatie van een conferentie
Van 6 tot en met 8 oktober 1986werd in het
International Agricultural Centre in
Wageningen een conferentie gehouden met
als onderwerp 'Urban Stormwater Quality
and Effects upon ReceivingWaters'.De bijeenkomst stond onderauspiciën vande European
Water Pollution Control Association en de
40-jarige Commissie voor Hydrologisch
Onderzoek -TNO (CHO-TNO).Deze laatste
Commissie, die voornamelijk coördinerend
werkt, isde laatste jaren ook actief op het
terrein van de integratie van kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten van het waterbeheer.

PROF. DR. L. LIJKLEMA
Landbouwuniversiteit.
Wageningen

IR. F. H. M. van de VEN
DBW/RIZA. Lelvstad

Mede aanleiding om deze conferentie te
organiseren was het beschikbaar komen van
een aantal resultaten uit het onderzoeksprogramma van de Nationale Werkgroep
Riolering en Waterkwaliteit.
Een kleine honderd deelnemers, voornamelijk
uit Noord-West Europa, bezochten het
congres. Doordat de meeste deelnemers ook
actief bijhetonderzoekzijnbetrokken,waser
vaak een levendige discussie rond de 26 voordrachten en bij de posters.
Enkele demonstraties van computerprogramma's, van video's van rioolinspecties
en van randvoorzieningen die in rioolstelsels
toepassing vinden, completeerden het geheel.
De belangrijkste onderwerpen dieaandeorde
kwamen zijn:
—de hoeveelheid ensamenstellingvanhettot
afvoer komende regenwater, zowel op de
schaal van een regio (alleen kwantitatief) als
zeer gedetailleerd van een parkeerterrein, een
wegdek of een dak en de factoren die
concentraties en vrachten beïnvloeden;
—de uitworp uit gemengde en gescheiden
rioolstelsels, inclusief het zogenaamde
'first-flush' concept, en de factoren die
concentraties en vrachten beïnvloeden;
—de werking en effectiviteit van bergings-en
overstortconstructiesop het volume, devuilconcentratie en de vuilvracht vanhet overstortende water;
—de gevolgen van de lozingen voor het
ontvangende water voor verschillende
variabelen zoalszuurstof, nutriënten,
zwevende stof en biologische indicatoren.
Een samenvatting van de diverse bijdragen

wordt hier niet gegeven. Het verslagzal
worden beperkt tot een aantal algemene
conclusies en vraagpunten van algemeen
belang.
Variabiliteit
Door het stochastisch karakter van neerslag
(duur, intensiteit, droogweer-periode) zijn
ook alle gevolgen die daaruit voortvloeien bij
het inzamelen in rioolstelsels, de afvoer, de
uitworp en de effecten in het ontvangende
water, van naturestochastisch.Ditgeldtzowel
voor kwantiteit alskwaliteit,Dat betekent niet
dat er geen interne samenhang inde grootheden is.Zo isde neerslagverdeling over een
gebied van grote afmetingen minder
homogeen dan over een klein gebied.Juist de
intensieve buien hebben eenmeer lokaalen/of
tijdelijk karakter. Dit biedt de mogelijkheid
tot gebiedsreductie van de ontwerp-afvoercapaciteit voor een regionaal rioolsysteem.
Deze capaciteit isimmersvooral op hoge
neerslagintensiteiten gebaseerd die dus zelden
gelijktijdig het gehele gebied betreffen indien
dit groot is.
Ook ten aanzien van kwaliteit isersprake van
een grote variatie zowel voor de kleinste
systeemelementen, zoalsde emissie uit een
straatkolk, alsvoor bergingsvijvers en andere
ontvangende wateren.
Deze variabiliteit roept steedsopnieuw de
principiële vraag op of men voor de
beschrijving van het systeemgedrag van
deterministische of statistische benaderingen
gebruik moet maken of eventueel van een
mengvorm, waarbij men rond het deterministisch 'verklaarde' gedrag nogeen
verdelingpostuleert tengevolgevantoevallige
fluctuaties en onzekerheden. Soms lijkt het
welof causaleoorzaak-gevolg relatiesvolledig
verdrinken in deze ruis. Het isverder
aannemelijk dat de primaire kwantitatieve
aspecten, waar 'eenvoudige' behoudswetten
en stromingsvergelijkingen gelden, eerder
deterministisch kunnen worden beschreven
dan relaties met betrekking tot de waterkwaliteit, waar een nogveelgroter aantal
processen bijdraagt aan de variatie van
concentraties in ruimte en tijd. De ontwikkeling van modelbeschrijvingen tendeert
toch naar deterministische modellen, waarbij
lange tijdreeksen worden doorgerekend
waarna de statistische eigenschappen van de
berekende grootheden (concentraties,
vrachten) daaruit worden afgeleid.
Het al of niet aantreffen van herkenbare
deterministische relaties kan ook aan het
systeem liggen. In rioolstelsels dieer op
aangelegd zijnomzoveelmogelijk de afzetting
van slib tevoorkomen, isbijvoorbeeld geen
herkenbare relatie tussen de concentratie van
verontreinigende stoffen inde afvoer en het
afvoerdebiet te vinden. De concentratie
tendeert naareenlog-normaleverdeling.Inde
vlakke Nederlandse stelsels isde concentratie

daarentegen wel een functie van gemiddelde
of maximale afvoer, hetgeen met slibopwoeling in verband kan worden gebracht.
Effect van voorzieningen
Uit verschillende bijdragen kwam naar voren
dat voorzieningen waarmee de berging wordt
vergroot een behoorlijke reductie inde vuiluitworp tot stand kunnen brengen en indie
termen dan ook effectief genoemd kunnen
worden. Voor de feitelijke effectiviteit moet
echter dit rendement worden gezien tegen de
betekenis die zo'n reductie heeft voor het
ontvangende water en ook intermen van
kosten. Wat dit laatste betreft; ineen
Zwitserse studie werd een voorbeeld gegeven
waar de kosten per kg teruggehouden
zwevende stof in een bergbezinktank gelijk
waren aan die voor een zeer geavanceerde
technologie zoalseffluent-filtratie, terwijl voor
fosfaat de kosten zelfs veel hogerwaren dan
voor welke andere technologie ook, namelijk
in de orde van ƒ 2 5 0 - àƒ 750,-per kgP.
In de allocatie van investeringen en het
ontwikkelen van de 'best uitvoerbare
technologieën'zal rekeninggehouden moeten
worden met hetverschilingedrageneffect van
opgeloste en gesuspendeerde fracties van
verontreinigingen. Veel van de aandacht richt
zich op de anorganische slibfractie; het
drijvend materiaal dat zeer in het oog lopende
vervuiling kan veroorzaken wordt echter
zelden in beschouwing genomen.
Aan demogelijkheid omvooralheteerstedeel
van een overstorting met veronderstelde hoge
concentraties door bepaalde voorzieningen
terugtehouden inhetrioolstelselishetnodige
onderzoek besteed. Het kan echter zeer
misleidend zijn te veel op de initiëlevuiluitworp gericht te zijn omdat voor het
ontvangende water de totale vuilvracht van
overwegend belang is.Bijvele gebeurtenissen
doet zichwelliswaarzoietsalseen 'first-flush'
voor, maar de praktische consequenties
daarvan worden gemakkelijk overdreven.
Dit dient ook bedacht te worden bij de opzet
van meet- en simulatie-programma's.
Wanneer bemonsteringsprogramma's
gegevens moeten leveren voor de kalibratie
van uitworpmodellen die gebruikt worden
voor de analyse van alternatieve ontwerpen
van stelsel, randvoorzieningen, zuiveringsinstallatie en ontvangend water, ishet van
groot belang dat het monsterprogramma aan
minimale eisen voldoet. Ook moeten die tijdreeksen van voldoende lengte zijn om
statisch redelijk betrouwbare gegevens
te leveren.
Tijdens het congresontstond ookeendiscussie
over de wenselijkheid gedetailleerd onderzoek
naar de vervuilingsbronnen te verrichten.
In ieder geval zal daarbij de relatie met en het
belang van teverwachten 'milieu-effecten' aan
de orde moeten komen.
De keuze tussen regionaleenlokale riolerings-
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en zuiveringssystemen zalworden bepaald
door vele overwegingen. Eén aspect, dat nu
ook in verband met overstortingen naar voren
werd gebracht, isde betekenis van de
ontwikkeling van H2Sbij lange verblijftijden
in riolen.
Effecten opontvangend water
Vanzelfsprekend wordtbijdebeschrijvingvan
de effecten van overstortingen op ontvangend
water gebruik gemaakt van kennis en
ervaringen opgedaan met continue lozingen.
Toch ishet duidelijk dat een aantal aspecten
een herbezinning vraagt of een zekere
aanpassingomdat dedynamiekeengrotererol
gaat spelen. Zo voldoet bijvoorbeeld de
Streeter-Phelps-vergelijking invele gevallen
redelijk om de zuurstofhuishouding in een
ontvangend water alsgevolgvan een puntlozing te beschrijven. Maar het feit dat vooral
in ondiepe wateren eenrelatief belangrijk deel
van de geloosde BZV aan de bodem en
eventueel aanwezige biofolms op planten
wordt geadorbeerd envervolgens geoxydeerd,
heeft herkenbaar andere gevolgen voor de
zuurstofhuishouding. Ook bij continue
lozingen vinden deze processen plaats, maar
dan worden deze verdisconteerd inde
gebruikte kinetische constanten. Voor het
beschrijven van de gevolgen van overstortingen moet de modelstructuur worden
aangepast om deze verschijnselen te beschrijven. Daarnaast zijn ook de kinetische
constanten van overigens gelijke processen
niet overdraagbaar. De afbraaksnelheid van
de opgeloste BZV in continu geloosde
effluenten isduidelijk lager dan voor de
opgeloste BZV in vers rioolwater.
De bezinking van gesuspendeerd materiaal
blijkt beter alseen tweede-ordeproces
beschreven te kunnen worden dan alseen
eerste-ordeproces. Dit zalverband houden
met de deeltjesgrootteverdeling van de
zwevende stof inoverstortwater, waarbij de
grovere en zwaardere deeltjes sneller
sedimenteren, zodat de valsnelheid inde tijd
afneemt.
Voor de vaststelling van effecten van lozingen
iseen veelheid van fysische, chemische,
microbiologische en biologische meetmethoden beschikbaar. Omdat defunctiesvan
ontvangend water samenhangen met verschillende van de hiermee gemeten waterkwaliteitsindicatoren, ishet van belangdat de
effecten volgens meerdere meetmethoden
worden bepaald. Elk van de gemeten
variabelen zal daarbij een dynamisch gedrag
vertonen dat samenhangt met specifieke
reactiesnelheden, generatietijden enz.
Dit betekent dat de herstelmogelijkheden van
het ontvangende waterooksamenhangen met
de herhalingstijd van overstortingen.
In ruimtelijke zin wordt de schaal van het
effect ook mede bepaald door de tijdschaal
van de processen en daarnaast door de

intensiteit vanmeng-entransportprocessen in
het ontvangende water. Een voorbeeld levert
bijvoorbeeld devergelijking vanheteffect van
overstortingen op macrofauna en plankton in
hetzelfde watersysteem. De macrofaunaverdeling over soorten in de ruimte en tijd
toonde een vrijwel permanente verstoring
(met een gradiënt vanaf de uitmonding van de
overstortput) terwijl het plankton zich tussen
overstortingsgebeurtenissen in kon herstellen
dankzij de kortere generatietijd. Daarbij
was wel een duidelijke verschuiving
waarneembaar naar soorten met een overwegend korte levensduur.
Er isnogveelwerk aandewinkelomte komen
tot ontwikkeling van normen voor devuiluitworp op basis van biologische analysesvan
het ontvangende water. Verbeterde testmethoden op het niveau van de soort maar
met een zekere relevantie voor het gehele
ecosysteem-gedrag zijn zeer gewenst. Daarbij
ware ook te denken aan nonnen die de duur
van de blootstelling relateert aan de
concentratie, hetgeen weer het belang van de
statistiek benadrukt bij de evaluatie van de
waterkwaliteitseffecten.
Vergelijkbaarheid
In dit internationale gezelschap bleek nog
weer eens hoe belangrijk het isde lokale
condities goed te documenteren, zoals
klimaat, landgebruik, hellingvan het gebied,
bodemsamenstelling, ontwerpgrondslagen en
aard van het rioolstelsel en het type
ontvangend water enz.Deze lokale aspecten
hebben vaak een overwegende invloed op de
waargenomen verschijnselen. Om te kunnen
komen tot generalisatie en overdracht van
informatie moeten details hiervan voldoende
bekend zijn. Wat voor een Nederlander
vanzelfsprekend kan zijn: bijvoorbeeld de
geringe helling en de grote bergingscapaciteit
van gemengde rioolstelsels, isonbekend in
vele andere landen.
Proceedings
De proceedings van deze Conferentie zijn
te verkrijgen ophet CHO-secretariaatsbureau
(tel. 070-496500) alsVerslagen en
Mededelingen no.36.
Kosten: ƒ 7 5 - (inc. BTW en porti).
• • •
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Nederlandse Verenigingvoor
Afvalwaterzuivering en Waterkwaliteitsbeheer
NVA-symposium 'Rioleringen
Waterkwaliteitsbeheer,
een bestuurlijk spanningsveld'
De laatste tijd isde toestand van de
riolen in Nederland met enige regelmaat in
de publiciteit. Onderzoek van het

Ingenieursbureau DHVenvandeTU Twente
geeft aan dat er bij de gemeenten grote
achterstand isinhet onderhoud vande riolen,
die op enige miljarden guldens wordt
getaxeerd. In totaal zou tot hetjaar 2000
een vijfde deel van het rioleringsnet
vervangen moeten worden.
Slechte riolen kunnen ook problemen
opleveren voor het milieu (o.a. bodem en/of
grondwaterverontreiniging), voor de volksgezondheid, voor het verkeer (inzakkende
weggedeeltes), enz.
De slechte onderhoudstoestand vande riolen
wordt o.a. toegeschreven aan de geringe
belangstelling voor ondergrondse infrastructuur in de locale politiek. Als oplossing
van het probleem zijn van verschillende
kanten uiteenlopende voorstellen gedaan:
- forse verhoging van het rioolrecht;
- rijksbijdrage;
- wettelijk kader voor de riolering;
- oprichting van gemeentelijke rioolbedrijven;
- overdracht van het rioolbeheer van de
gemeente naar de beheerder van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (veelal
waterschap/zuiveringsschap);
- het bevorderen van de maatschappelijke
belangstelling voor de riolering.
ProgrammagroepVvandeNVA (bestuurlijk/
juridische aspecten van het waterkwaliteitsbeheer) organiseert op vrijdag 8 mei 1987
een symposium in 'Musis Sacrum' te
Arnhem, over het onderwerp riolering en
waterkwaliteitsbeheer. Beoogd wordt een
behandeling van het onderwerp vanuit
waterkwaliteitsoogpunt, vanuit de huidige
rioolbeheerder en vanuit een oogpunt van
aspecten van milieu en volksgezondheid.
Op het programma staan o.m. de volgende
voordrachten:
'Systematisch rioolbeheer: randvoorwaarden
voor kwaliteit oppervlaktewater';
D. B. F. A. Serrée, voorzitter Zuiveringsschap Rivierenland.
'Riolering: een rijksbemoeienis?';
ir.J. F.M.van Vliet, hoofd afdeling Emmisies
en Technologie, DGMH, VROM.
'Riolering: elders onderdak';
ir. H. H. Tonkes, voorzitter Zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden.
'Riolering: stadsvernieuwing onder de grond';
drs. P. Ph. Dordregter, directeur van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
'Riolering alsonderdeel van de waterhuishouding in Nederland'; drs.H. Rienks,
lid Tweede Kamer, tevens voorzitter
Commissie Waterstaat.
De dagvoorzitter isprof. ir. A. C.J. Koot.
Deelnemerskosten: ƒ 7 5 - p . p . (incl. lunch);
NVA-leden ƒ 6 5 - p.p. (incl. lunch).
Schriftelijke opgave uiterlijk 24 april 1987.

