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Afkoppelenregenwaterop
hedrijventerreinenmogelijk
metaanvullendemaatregelen
FLORIS BOOGAARD, TAUW
W I M V A N D E R H U L S T , W A T E R S C H A P AA E N M A A S
WIM PIETERS, WATERSCHAP REEST E N W I E D E N

koperenzinkliggenvrijwel allemonsterresultatenbovendeMTR-waarde,toteenfactor
duizend.Indedatasetvangegevensnaarde
kwaliteitvanafstromend regenwatervan
bedrijventerreinen zijn zeldenofnooitpHwaardenofeenbczinkselvolumegevondendie
hetinhetmilieubrengenvan ifstromend
waterongewenstmaken.Tenaanzienvanhet
bezinkselvolumekandeconclusieworden
getrokkendatmonsternameveelalnabezinkingheeft plaatsgevondenendatmiddelsaanvullendebezinkingweinigvastedelenmeer
kunnenwordenafgescheiden. Ooklooden
chroomwordenoverhetalgemeennietin
MTR-waardeoverschrijdende mateaangetoond.Ineenkleineminderheid vandemonsterszijnoverschrijdingen van lozingsnormen
ofvanMTR-waardenaangetroffen voorCZV,
BZV5,N-Kj,cadmiumennikkel.Hoeweldeze
parametersslechtsineenbeperktaantal monsterszijn bepaald,geldtditookvoorVOX.EOX

en KB's.

B E R T P A L S M A , STOWA

STOWAheeftsamenmetWaterschapReestenWiedenonderzoeklatenverrichtennaardekwaliteit
vanhetafstromende regenwateropbedrijventerreinen. BijhetonderzoekzijnallewaterkwaliteitsbeheerdersinNederland betrokken.Bovendien isinbuitenlandseliteratuurgezochtnaarbruikbare
gegevens.Hetregenwatervanindustrieterreinenblijktoverhetalgemeennietsterkvervuildtezijn.
Vaakzijnenkelespecifiekebedrijvenenproductieprocessendeoorzaakvandevervuiling.Aanbevolen
wordtbijdezegrootstevervuilersmeertedoenaanhetbeperkenvanvervuilingenaanzuivering.
Dankunnenindustrieterreinenvooreenbelangrijk deelwordenafgekoppeld vaneengemengd
rioolstelsel.
Bijafkoppelen wordenvooral woonwijken
beschouwd.Bijbedrijventerreinen wordtvaak
gedachtaanzwareindustrieenzwaarvervuild
regenwaterdoorbijvoorbeeld lekkagesescalamiteiten.Inzichtoverdefeitelijke verontreinigingvanhetregenwaterontbrakechter.Lang
nietalleindustriëlebedrijvigheid leidttot
onacceptabelevervuilingvanregenwateren
heelveelbedrijventerreinen metkantorenen
magazijnen kennengeenproductieprocessen
diehetregenwaterkunnenvervuilen.De
behoefteaaninzichtindematevanvervuiling
vanregenwaterwasredenvoorSTOWAomeen
onderzoekhiernaartelatenverrichten.Dit
onderzoekwerdverzorgddoordeGTDOostBrabant(laterWaterschapAaenMaas)en
adviesbureauTauw.Doelwastekomentot
aanbevelingen0[ welkewijzeduurzaamen
verantwoordkanwordenomgegaanmet
regenwateropbedrijventerreinen.

teitsbeheerdersinNederland.Daarbij zijn
diverseafdelingen benaderd:Wvo-vergunningverleningenhandhaving, rioleringsadvies
enonderzoekwaterkwaliteit.Ditleverdegegevensopoverdekwaliteitvan afstromend
regenwater,variërendvanuitgebreideonderzoeksrapporten totanalyseresultaten vaneenmaligesteekmonsters.Inhettotaalzijnmeer
dan80onderzoeksresultaten verzameld.Soms
betrofhetonderzoekvaneenenkelopslagterreinofdakvanéénbedrijf,somsginghetom
regenwateruitlaten vancomplete bedrijventerreinen.Bijhetbeschouwenvandeonderzoekenvaltopdatbijveelonderzoekenweinig
isgedocumenteerdoverhetmeetplan(meetmethode,aardvandewaterstromen,eventuele
zuiveringstechnischevoorziening,stelselkenmerken,beheerverhardoppervlak,buikarakterestieken).Aanvullendzijn internationale
onderzoekengeïnventariseerd.

Onderzoeksaanpak
Hetdoelvanhetonderzoekwasdushet
vergrotenvandekennisomtrentdesamenstellingvanafstromend regenwateropbedrijventerreinenenhetgevenvanaanbevelingen
omduurzaamenverantwoordomtegaanmet
regenwater.Degegevensvoorditonderzoek
••rzamelddoormiddelvaneenliteratuurstudieentweeenquêtesonderallewaterkwali-

Resultaat
Omdegraadvanvervuilingvanhetregenwatertebeoordelen is,vanwegegebrekaan
specifieke normen,uitgegaanvandemaximale
toelaatbarerisicowaarden(MTR)ofmetin
Wvo-vergunningengehanteerde lozingsnormen.Metenigeregelmaatzijn waardengevondenbovendelozingsnormen vooronopgeloste
stof,olie,somzwaremetalenensomPAK.Voor

Vervolgenszijndegemiddelde resultaten
voorbedrijventerreinen vergelekenmetdie
vanhemelwater(natteendrogedepositie)en
metdievanafstromend regenwaterbijwegen
endiverseoppervlakken inwoonwijken.Deze
vergelijking isweergegeveninafbeelding1.
Geconcludeerd kanwordendathetafstromenderegenwaterbij bedrijventerreinen
gemiddeldminderlood,zinkenonopgeloste
stofbevatdanhetafstromendewaterbijwegen
ofwoonwijken.Gehaltenaancadmium,koper,
chroomennikkelliggenwelhoger.Ditbeeld
wordthierbijsterkgekleurddoorcategorieB:
bedrijven inmilieucategoric3 vclgensdeVNGbrochure'Bedrijvenenmilieuzonering'.
Eenduidelijke toevoervanstoffen vindt
plaatstijdensdeafstroming.Ineenonderzoek
doorWaterschapReestenWieden,waarbij
volumeproportionele bemonsteringen zijn
toegepastopvijfbedrijventerreinen, bleekdat
degehaltenaanzwaremetaleninhevafstromenderegenwatergemiddeld30procent
hogerlagendaninhethemelwater41.
Eenandereconclusieluidde,datdegevondenanalysecijfers bijvergelijkbare situaties
enormkunnenverschillen.Ditlaatzichgrotendeelsverklarendoorhetverschillendedoel
waarmeedemonsterszijngenomen.Zozijner
relatiefveelresultatenbijvanmetingenna
calamiteitenöfter controlevan vergunningsvoorwaarden.Decontrolemonsterszijn meestalsteekmonstersgenomenin bezinkputten
bijdroogweerofnetnaeenbui.Hetisde
vraaginhoeverredezemonsters representatiefzijnvoorhetafstromende regenwater.
Bedrijfstakken
Enkelebedrijfstakken hebbenverharde
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PLATFORM

Categoriegemiddelden

DAKEN

• gemiddeldeA(cat1&2)

Kansopverontreinigingvanwaterstroom door
- bedrijven metveel uitstootvanstof (bijlage2
STOWA-rapport),
- bedrijventhermische processen(verbranden,
heetwaters.d.)

• gemiddelde B(cat3)
• gemiddeldeC(cat4&5&6)
• MTR
OStreefwaarde

lozingop bodem,
anders
oppervlaktewater

2

zuiveringsvoorzieningvb.
bodempassage, (bij
stof) bezinker

V
lozingopbodem, anders
oppervlaktewater

Compacte zuiveringsvoorziening door bedrijf
(dichtbijde bron),grootschaligzomogelijk ook,
anderscollectief(endofpipe)
Ajb.i:

Vergelijkinggemiddelderesultatenvoorbedrijfsterreinen metdievanhemelwaterena/stromendregenwater.
Ajb. y.

Besltsboommetbetrekkingtotdaken.

vuild dakwater isgevonden),bouw- en sloop-

keeping' en compacte zuiveringsmaatregelen

kunnen leveren.Dit zijn thermische verzinke-

afvalverwerkers, autosloperijen en schroothan-

genomen zijn, bepaalt ofdaadwerkelijk sterker

rijen (deenige bedrijfstak waarbij sterker ver-

dels.Demate waarin preventie,'good house-

vervuild regenwater in het milieu terecht-

oppervlakten diezeer vervuild regenwater

Aft>.2:

Besltsboommetbetrekkingtotwegenenterreinen.

Wegen en terreinen
milieucategorie(bestemmingsplan, bedrijven en
milieuzonering)

1/-

Categorie A; kantorenof bedrijventerrein In
milieucateqorie 1of2

Categorie Ban C; Bedrijventerreinenin
milieucategorie 3,4 of5 (evt0)

!
Parkeerterreinen mat intensieve wisselingof
plaatsenwaar meermaals pardag laad-an
losactrvïteiten plaatevinden

Kan»opverontreiniging vanwaterstroomdoor:
• bedrijven matveel uitstootvanstof(bijlage ?,,
- bedrijven metthermische processen(verbranden,heetwater s.d.)
- bedrijven dl» materialen buitenopslaan,
• wasplaatsen « i l . buiten.
- productieprocessen inde buitenlucht
• morsende,»turvendean lekkende vrachtauto'»,
- op- an overslag e.d.
n
Ja,e»nvandeze activiteiten vindt
structureel plaatsen/of er» e e n risicovoor
•chad» aanomgeving bijcalamiteiten.

^\

compacts zurverings-voorziening
zoalsolie-afscheider, eventueel
grootschalige zuiveringsvoorziening zoal»bodemhelofytenfilter

31
• v t bijdeelstromen compacte
zuivaringsvoorzlening zoal»olte-afschekier,
bezinkput,a l k regenwater doorgrootschalige
zuiverinasvoorzieninq zoal» bodemp

-DIndian zeer waarschijnlijk vervuiling cq hoog
risico(bv laaddok».tankplaatsen.
wasplaatsen)

lozingopbodem,a.idera
oppervlaktewater

Naar RWZI
(viaVGS met lage
pompovercapaciteit.vb0,1
mm/M
A= keuze isafhankelijk van o a . bestaande infrastructuur,
kwetsbaarheid van lokale bodem ofoppervlaktewateren de risico's
Compacte zuiveringsvoorzieningdoor bedrijf (dicht bijd ebron),
grootschaligzo mogelijkook,anderscollectief (endofpipe)

i
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eurplua regenwater

Nee geen vanallen

Î

lozingop bodem,andern
oppervlaktewater

grootschaligezuiveringevoorziening zoale bodenv
paeeage,retentievijver /
helofytenfllter

PLATFORM

komt.Opgemerktdienttewotdendatsommigewatermonsterszijn genomenvoordatzuiveringsvoorzieningenzijn doorlopen.
Indecategorieën 'transportbedrijven',
'parkeerterreinen'en'milieustraten'warende
aangetroffen verontreinigingen relatiefgering
tenopzichtevandevervuilde bedrijfscategorieè'n.LateronderzoekvanWarerschapReest
enWiedennuanceertdit:bijdistributiecentra
metlaad-enloskuilenwaardagelijks veel
vrachtwagenskomen,kandevervuilingvan
hetregenwateraanzienlijk zijn. Bijvanuithet
vervuilingsprocesbekekenonverdachteterreinenisgeengrotevervuilingvanhetregenwater aangetroffen.
Milieucategorieën
IndeVNG-brochure 'Bedrijventerreinen
enmilieuzonering'staanbedrijfstypen met
daarachtereencijfer.Deminst milieubelastendebedrijven hebbeneenmilieuklasse 1,de
meestbelastendezijnklasse5.Ineenbestemmingsplanligtvastwelkemilieuklasseeen
bedrijventerrein heeft.Gekekenisofdeze
milieuklasseringgekoppeldkanwordenaan
onderbouwde aanbevelingentenaanzienvan
hetrioolstelselendemogelijkheden tot afkoppelen.
Deindelinginmilieucategorieè'nvoor
bedrijventerrein blijkt vanuit praktijkcijfers
eengoede,ruwemaatvoordemogelijkheden
vanafkoppelen.Categorieën 1en2(A)zijnvergelijkbaar merdevuilemissieuit woonwijken
endaarmeeafkoppelbaar.Bijdecategorieën3,
4en5kwamenheleschoneenhelevuile1.ionstersvoor.Deeerdergenoemdemeesrvervuilendebedrijfstypen hebbenvooralmilieuklasse3.Hieruitisdeopvattingontstaan,datook
deverhardeoppervlaktenvanwegenende
meestebedrijven opeenklasse3,4of5industrieterreingoedzijnaftekoppelen.Slechtsbij
enkelespecifiekebedrijven isafkoppelen alleen
mogelijkbijaanvullendemaatregelen:voorkomenvanvervuiling(bronmaatregelen),zuiveringsvoorzieningenen/of(gedeeltelijke) afvoer
naarderioolwaterzuivering(bijvoorbeeld verbeterdgescheidenstelselmeteenrelatieflage
pompovercapaciteit:0.1 mm/hi.p.v.0.3
mm/h).Kanrteker.ino hierbij is,datdezeontwerpadviezenslechtsbeperktmetcijfers zijn
onderbouwd.
Zuivering
Bijherformuleren vanaanbevelingenhoe
omtegaanmetregenwateropbedrijventerreineniseentheoretischebeschouwingneergelegdoverzuiveringsvoorzieningen.Teonderscheidenzijncompacrevoorzieningen,zoals
olie-atscheidersenbezinkputten,enmeer
-evragendevoctzieningen.Decompacte
zuiveringsvoorzieningenzijnbij individuele

bedrijvengoedtoepasbaarenhebbenalleen
rendementbijzwaardervervuildwater.De
meerruimtevragendevoorzieningen,zoals
bodempassage,zandfiltratieofeenretentievijver,verwijderen totlagereniveausverontreinigingen.Hetbetreft vooraldieverontreinigingendiegebondenzijn aanonopgelostestof
Dezelaatstevoorzieningendienenzomogelijk
ookdoorindividuelebedrijventeworden
getroffen. Deaanlegopbedrijventerreinen is
echrervaak kosteneffecriever.
Beslisboom
Dezebevindingenzijndoorvertaaldnaar
eenzogehetenbeslisboom.Hetovergrotedeel
vandaken,wegenenparkeerplaatsenvan
bedrijventerreinen kan,evenalsbijwoonwijken,overhetalgemeenzonderaanvullende
zuiveringsvoorzieningen worden afgekoppeld.
Eenzuiveringsvoorziening kaninveelgevallen
relatiefeenvoudigwordeningepastendaardoorwenselijkzijn alswaterkwaliteitswaarborg.Verhardeoppervlakten rondom bedrijvenzijn vrijwelallemaalafkoppelbaar, waarbij
bijterreinenvoorzwaardereindustriewelzuiveringmiddelsbodempassageendergelijke
vanbelangis.Geadviseerdwordromzware
bron-én'endofpipe'-maatregelente treffen
bijhetafkoppelen vanbedrijven metveeluitstootvanstof bedrijven metthermischeprocessendieuitstootnaardeluchtgeven,bedrijvendiematerialenbuitenopslaan,
productieprocessen indebuitenlucht, morsende,stuivendeenlekkendevrachtauto'senopenoverslag.Enkele,zeerhoogrisico-oppervlaktenkunnenbeterwordenaangeslorenop
eenvuilwaterriool.Ditgeldtinhet bijzonder
indiendeinhetregenwateraanwezigevervuilinginopgelostevormaanwezigisendaardoor
moeilijkteverwijderenis.

Conclusie
Lozingvanregenwatervan bedrijventerreinenindebodemofopoppervlaktewateris
watbetreft dekwaliteitvakermogelijk dan
doorgaanswordtaangenomen.Afstromend
regenwater bijbedrijfsterreinen isinveel
gevallenvergelijkbaarmetdekv/aliteitvanafstromendregenwatervan woonwijken.Met
blijvendeaandachtvoorspecifieke typen
bedrijvenen bedrijfsprocessen liggenergrote
kansenvoorverantwoordelijk en kosteneffectiefafkoppelen. »
'Omgaanmethemelwaterbijbedrijfs-en
bedrijventerreinen'(STOWA-rapport2004.23,ISBN
90-5773.z57.zjistebestellenbijHagemanFulfilment:injo@lKujeman.nl.StichtingRIONED
gebruiktderapportagemomentee!bijhetopstellen
vandeleid'aadmodule'bedrijventerreinen'enverwerkthetinhetzogeheteninteractievebeslissingondersteunendesysteemvoorafkoppelen.Waterschap
AaenMaasenanderewaterschappenverwerkende
nieuweinzichtenvanditartikelinhunbeleidopher
gebiedvanverantwoorda/koppelen.
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Debetreffende bronmaatregelen liggen
deelsinbeheeren'goodhousekeeping'. Hierbij
ligterookeenoverheidstaak.Essentieelisook
dattijdensdegebruiksfase vanhet bedrijventerreinaandachtwordtbesteedaanhetvoorkomenvanverontreinigingvanhetafstromenderegenwater.Ditbetekentdatextra
aandachtaanhetbeheerenonderhoud moet
wordenbesteed.Ooktoezichtencontroleop
onderanderedeactiviteiten inhetgebieddoor
debevoegdeinsranriesmoetwordengeïntensiveerd.Onderhoudsvoorlichting aandebedrijvenmetverhardeoppervlakteniseenbelangrijkmiddel.
Eénvandeconclusiesvanhetonderzoek
wasook,datdebeschikbaarheid vankwaliteitsgegevensvandebodem-ofwaterbodem
bijeenregenwateruitlaat of infiltratievoorzieningbijbedrijventerreinenzeerbeperkt
was.Meetmonitoringisgewenst,waarmeede
beslisboomookverderkanworden verfijnd.
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