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Sliedrechtheeftsamenmetdewaterbeheerdersonlangseenstedelijkwaterplanopgesteld.Hetwatersysteeminde3emeentehee/ttekampenmethardnekkigewaterkwaliteitsproblemen.Vooraldelaßt
zuurstofgehaltenendeexplosievekroosgroetbarende^emeenteenwaterbeheerderszogen.Daarnaastdientnogcircatienhectareextrawaterhergingtewordengevondenomaandewateropgaajte
voldoen.Inhetstedelijkewaterplanisonderzochtwatdeoorzakenzijnvandematigetotplaatselijk
slechtewaterkwaliteit.Vervolgenszijnmaatregelenopgesteldensomsaluitgevoerd,zoalseenwaterinlaatvandeBenedenMerwede.Ditblijktzeereffectieftezijn.
MedealsgevolgvanhetNationaal
BestuursakkoordWater(NBW)van2003 gaan
gemeentensteedsvakerovertothetopstellen
v
aneenwaterplanwaarinaandachtwordt
gegevenvoor'dewateropgave',dewaterkwaliteitenookdebelevingswaardevanwater.
Waterbergingkrijgtdaatbijrelatiefveelaandacht.Niettenonrechte,wantuiterlijkvolgendjaardienendegemeenteninzichttegeven
lri
dematewaarinhetwatetsysteembestand
zijntegengroteneerslaghoeveelhedenenwelke
Maatregelenzijgaantreffen omeventuele
^elpuntenoptelossen.In2015moethet
Watersysteemopordezijn.Alsgevolgvande
aandachtvoorwaterkwantiteit isdievoorde
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waterkwaliteitsomsondetbelichtgeraakt,terwijljuistopdatgebiedookveelwinstiste
bereiken,metnameviaeenstedelijkwacerplan.
HetwaterplanvoorSliedrechtiseenvoorbeeldwaarbijeenevenwichtigeuitwerkingis
gemaakttussendewateropgave,maatregelen
terverbeteringvandewaterkwaliteitende
belevingswaarde.
Het watersysteem
HetoppervlaktewatersysteemvanSliedrechtkanalsredelijkuniekwordenbeschouwd:hetgaatomeengeïsoleerdsysteem
datuitsluitend wordtgevoeddoorkwelen
regenwater.Inlaatvanuitanderegebieden

vindtnietplaats.Sliedrechtligtaanderivierde
BenedenMerwede.Indezomerenwinter
wordtovertolligwaterafgevoerdviaeendrietal
stuwennaardenoordelijkergelegen(landelijke)polder.Sliedrechrkenteenaantal specifieke
problemenmetbetrekkingtothorwatersysteem:tegeringeberginginhetsysteembij
hevigeneerslag,zuurstoftekorten inwarme
perioden,dikkekroosdekkenénveenbodems
metbeperktebodemstabiliteit(onderandere
doordegrotekweldrukvanderivier).
Waterkwantiteit
Hettekortaanwatetberginginhetstedelijkgebiedleidtnietofnauwelijks totkritische
situatiesindebebouwdekom,omdatdeafvoer
naardepoldergeenbelemmeringengeeften
somsveelgroterkanzijndandebemalingsnorm.Infeitevindtafwenteling opdepoldet
plaats.Dooideafwenteling blijvendepeilstijguigeninhetstedelijkgebiedbeperkten
behoudthetsysteemdaarmeezijn ontwaterendefunctieophetgrondwater,waardoor
grondwateroverlast-ondanksdebeperkte
droogleggingengrotekweldruk-binnenproportiesblijft. Dezesituatievrijwaartde
gemeentenietvoorhetzoekennaarextraopen
waterinhetgebied.Dewateropgavevolgens
deNBW-normeringbedraagt 10,4hectare.In
hetstedelijk waterplanwordteendeeldaarvan
gerealiseerddoordeaanlegvannatuurvriendelijkeoeversennieuwewaterpartijen. Hetleeuwendeelaanextrawateroppervlak(ruimacht
hectare)moetgevondenwordenindenoguit
tewerkenplannenvoorhetgebied'Merwedezone'tennoordenvanSliedrecht.
Waterkwaliteit
DegrootsteproblemeninhetwatersysteemvanSliedrechtzijn deperiodiekgeringezuurstofgehalten endehogenutrié'ntenbelasting.Ditleidttotvissterfte, enorme
kroosvorming,geringeecologischewaardenen
daarmeeeengeringebelevingswaardevanhet
watersysteemdoordeburger.
InhetkadervandeStimuleringsregeling
Watetkwaliteitsspoot (Stiwas)vanhet(voormalige)ZuiveringsschapHollandseEilanden
enWaardenzijndoorSliedrechtveelmaatregelengetroffen omdewaterkwaliteit teverbeteren.Riooloverstortenzijngesaneerdende
bestaanderiooloverstorten leidentotminder
overstortvanrioolwaterdoorafkoppeling van
dakenenstraten.Bijeenaantalovetstottenis
eencirculariesystee"!aangelegdomdedoorstromingteverbeteren.Daarnaastheeftde
gemeenteeenbaggerplanopgesteld;70ptocent
vanallewatergangenisinmiddelsgebaggerd.
Dezemaatregelen hebbengeleidtotverbeteringvandewaterkwaliteit.Dezeerslechte
waterkwaliteitmaakteplaatsvooreenmatige
totredelijkewaterkwaliteit.
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Ondanks dezemaatregelen blijft de
gemeente geconfronteerd worden met extreem
lagezuurstofgehaltes in het oppervlaktewater
en sterkekroosgroei.Het kroosdek sluit het
oppervlaktewater af Bovendien maakt kroos
degroeivan waterplanten onmogelijk. Het
gebrekaanzuurstofgedurende warme zomermaanden leidt soms tot vissterfte. In veel
waterpartijen inSliedrecht wastot voor kort
sprake van stankoverlast.
Aanvankelijk werd gedacht dat de lage
zuurstofgehalten het gevolgwaren van de
kroosdekken. Metingen van zuurstofgehalten
en waarnemingen van kroosdekken leverden
echter geen causaal verband op.Weliswaar
hadden dewatergangen met kroosdekken de
meest extreme waarden (0 2 minder dan2
mg/l),maar ookvoorwatergangen zonder
kroosdek lagen dezuurstofgehalten op veel
plaatsen lager dan 3 mg/l.Slechts in een zeer
beperkt aantalwaterpartijen blekende zuurstofgehalten hoger teliggen dan 5mg/l (zie
afbeelding 1).Dezewaterpartijen liggen verspreid in het stedelijke gebied. De zuurstofmetingen in allewatergangen leverdenechter wel
het beeld opdat in het westelijke deel van
Sliedrechtdesituatie het meest erbarmelijk
was.

Kwel e n zuurstofconsumptie
Uit het voorgaande werdgeconcludeerd dat
erandere (mede)oorzaken zijn diede extreem
lagezuurstofgehalten kunnen verklaren.In de
eerste fasevan het stedelijk waterplan is onderzoekverrichtnaardeintensiteit ende kwaliteit
vanhet kwelwater inSliedrecht.De kwelintensiteit kon eenvoudigworden bepaald door in
eendrogeperiodedestuwafvoer temeten en dit
teverrekenen met deverdamping (waterbalans).Vervolgenszijn verspreidover Sliedrecht
zesdiepeboringen tot in hetPleistoceen zandpakketuitgevoerd. Indeboorgaten(circa twaalf
meter diep)istelkens eendiepepeilbuis (Pleistoceen)eneenondiepepeilbuis (freatisch
grondwater) geplaatst.Indepeilbuizen zijn
periodiekgrondwaterstanden opgenomen.
Behalvemeteen waterbalans isde kwelintensiteitookbepaaldopbasisvan stijghoogteverschillen enbodemweerstanden. Dekwelintensiteit is,afhankelijk van het rivierpeil, vastgesteld
op 1,25tot 2,r m m per etmaal.Dit iszeer aanzienlijk, omdat het meer isdan hetjaarlijkse
gemiddelde neerslagoverschot. Kenmerkend in
Sliedrechtisdatdekwelookviaenkele wellen
naar hetoppervlaktewater stroomt.
Voortsiseen chemische analyse van ondiepeen diepegrondwatermonsters uitgevoerd.
Het ondiepegrondwater heeft hoge gehalten
aan ammonium, fosfaat en ijzer. Met name
ijzer isinextreem hogegehalten aanwezig
(plaatselijk meer dan 60mg/l).Gesteld kan
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worden dat alsermeer dan 55mg ijzer per liter
in het opwellende grondwater zit,zo'n beetje
allezuurstof wordt aangesproken in het oppervlaktewater Deaanwezigheid van hoge gehalten aan ijzer en nutriënten wordt vetklaard
door eengecompliceerd afbraakproces van
veen in deHolocene deklaag.Uit de metingen
van degrondwaterkwaliteit blijkt ookdat in de
deelgebieden met hogegehalten aan ijzer de
laagste zuuistofgehalten in het oppervlaktewater worden gemeten. Opgelost ijzer en ook
ammonium zijn zuurstofvragende stoffen. De
lokaleverschillen in deze stoffen kunnen
worden verklaard door verschillen in opbouw
van het Holoceen afdekkend pakket (verhouding klei-en veenlagen).Deaanvoer van nutriënten heeft alsbijkomend nadeeldat algenen kroosgroei sterkwordt bevorderd. Een combinatie van zuurstofvragende kwel en afsluitingvan het wateroppervlak door een dik
kroosdek resulteert in nagenoeg zuurstofloos
water waarin ondergedoken waterplanten en
visniet kunnen leven.

stofgehalte.
In afbeelding 1 isderelatie tussen deBZVconcentratie en dezuurstofconcenttatie uiteengezet. Hieruit blijkt dat hoe hoger de zuurstofconcentratie is,destehoger ook de
BZV-concentratie is.Het betreft hier dus een
normaal systeem,waaibij lage zuurstofconcentratie geen veihoogdeBZV-concenttaties in
het wateitezien zijn.

Zuurstofconsumptie door nitrificatie van a m m o n i u m
Situaties met veelvrij ammonium in het
watet, in combinatie met een venige bodem,
kunnen door nitrificatie van ammonium leiden tot zuurstofschaarste in dewateilaag. In
Sliedrecht is relatief veelammonium in het
wateiaanwezig(zowel in oppeivlakte-als in
kwelwater 1-2 mg vrijNH 4 ),maar niet voldoende om te leiden tot zuurstofschaarste. In
afzonderlijke meetpunten wasnamelijk geen
relatie tevinden met zuurstofschaarste en verhoogde ammoniumconcentraties.

Zuurstofconsumptie door zwevend
organisch materiaal

Zuurstofverbruik door de b o d e m en
microbiële activiteit

Uit desoms grote lokale verschillen in
zuurstofgehalte van het oppervlaktewatei
heeft deprojectgroep afgeleid dat dekwel niet
deenige reden kanzijn voordeslechte zuurstofhuishouding. Het water stroomt immers
naar destuwen en zorgt daarmee voor een
zekere menging door hetgehele systeem heen.
Jezou daarmee verwachten dat desituatie in
geheelSliedrechr slecht zou zijn. Erzijn echter
waterpartijen aan tewijzen waai zeer acceptabelewaarden voorzuurstofgelden. Er moeten
dus ookandere factoren in het spel zijn die
invloed hebben opde zuuistofhuishouding.
Aangezien inSliedrecht deperioden met
lagezuurstofconcentraties langzijn (maanden), ishet niet waarschijnlijk datdit het
gevolgisvan incidentele riooloverstorten. Het
lijkt meer voordehand teliggen dat een structuteelvetband bestaat tussen de hoeveelheid
biologisch zuurstofverbruik (BZV)en het zuur-

Opveelplaatsen inNederland isde consumptie vanzuurstofdoordebodem een
belangrijke factor. Een inventarisatie van de
watetbodem inSliedrechtgeeft echtet aan dat
een dikke sliblaag nagenoeg niet aanwezigis.
Bekend isdat ookeen venige bodem een relatiefhogezuuistofconsumptie kan hebben. Het
water in Sliedrecht isopveelplaatsen opvallend gekleurd door veen.Ditduidt op een
lokaalsterkorganische bodem. Daarom isop
20locaties het bodemzuurstofverbruik gemeten. Aandehand van de bodembemonstering
en metingen in het laboratorium is vastgesteld
dat het 0 2 -verbruik relatiefgroot is; namelijk
0,66tot 1,78mg/m z per dag(bij 20°C).Een
bodemzuurstofverbruik van 1 mg/m 2 per dag
ofmeer leidtaltoteenzuurstoftekort van 3tot
5mg/l.Dit tekort loopt lineair opmet het
sediment zuurstofverbruik. De metingen
geven aan dat dezuurstofconsumptie doorde
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Wanneerechterdezeinlaatwordtgezien
methetgegevendatindezomermaandende
poldergebieden tennoordenvanSliedrechtvia
Kinderdijk vanversrivierwaterwordenvoorzien,daniseengecombineerdeinlaatgeen
slechtegedachte.EeninlaatbijSliedrechten
afvoer naardenoordelijker gelegenpolder
reduceert immersdeinlaatbehoefte bijKinderdijk.

EenbeeldvonhetwatersysteemvanSliedrecht.

waterbodemeenbelangrijke bijdragelevert
a
andelagezuurstofgehalten inhetoppervlaktewater.Devariatiein bodemzuurstofverbruikverklaartookdelokaleverschillenin
zuurstofgehalten inhetoppervlaktewater.In
hetwestelijkedeelvanSliedrechtisdegrootste
bodemzuurstofconsumptie vastgesteld.
Opdezelfde20locatiesistevensinsitude
redoxpotentiaalvandebovenlaagvande
bodem(5cm)gemeten.Deredoxpotentiaal
z
egtietsoverdematevanbiologischeactiviteit
'hdebodem.Bijhogepotentiaal(rond-200
ftïV) begintsulfidereductie.De'rotteeieren'ücht'opeenaantallocatieswaseenbevestif^ngvanditproces.Degiftige stoffen verhinderendegroeivanondergedoken
Waterplanten.InSliedrecht-Oostwasblijkens
demetingensprakevaneengeringeremicrobiëleactiviteitdaninWest,waardoorstankv
orming(inovereenstemming metwaarnemi
ngen)enproductievangifstoffen geringer
is.
Demetingeninhetveldbevestigenhet
algemenebeelddatinhetwestelijkedeelvan
Sliedrechtdekwaliteitvanhetoppervlaktewateralsmatigtotslechtkanwordenbeoordeeld.Deplaatselijk aanwezigedikkekroosdekkenversterkendaarbij deproblematiek.
Maatregelen
Uitdediverseonderzoekenblijktdatin
hetwatersysteemvanSliedrecht verschillende
•Mechanismenaanwezigzijndiezorgenvoor
eer
»aanzienlijke zuurstofvraag. Insommige

delenvanhetsysteemzalheteenoptelsom
zijn vanfactoren, metuiteindelijk dramatische
gevolgen.Geconcludeerdwordtdatdeoorzakenhardnekkigzijnenmoeilijkbijdebron
zijnaantepakken.
Hetiseengegevendatijzerenvoedselrijk
grondwater naarherwatersysteemvanSliedrechtkwelt.Ookdeaanwezigheidvan(ondiepe)veenbodemsinveelwatergangeniseen
vaststaandfeit.Baggerenheeft desituatieverbeterd,maardirheeft nietgeleidtotoplossing
vandezuurstofproblematiek.Verdiepenvan
waterpartijen endaarmeeverminderingvan
deinvloedvandebodemisslechtsinbeperkte
matemogelijk inverbandmetdegeringe
bodemstabiliteit(opbarstgevaarvormteen
reëelrisico).Draconischemaatregelenzoalsop
groteschaalvervangingvanveendoorzand
wordennierreëelgeachtDeprojectgroepstonddusvooreenprobleem,wanrhoekunjemetdeongunstige
randvoorwaarden alsnogeenacceptabele
waterkwaliteitbereiken?Eenhardnekkig,
schijnbaar onoplosbaarprobleem,kansoms
metzeereenvoudigemiddelenwordenaangepakt.SliedrechtligtaandeBovenMerwedeen
dewaterkwaliteitvanderivierkanalsgoed
wordenbeoordeeld,zekeralsdezewordtvergelekenmetdievanhetwatersysteem inSliedrecht.Watligtermeervoordehanddanhet
ri/ierwateraantewendenterverbeteringvan
hetstedelijk water?Ineeneerstebeschouwing
zoudezemaatregelhetpredikaat'weinig
duurzaam' krijgen.

Inhetvoorjaar van2003 zijn proeven
gedaanmetdeinlaatvanwaterviaeen •
bestaandehevel.Meteenmaximalecapaciteit
vancirca250kubiekemeterperuurwerd
rivierwaternaarhetstedelijk watergeleid.
Directdaarnabrakeenzeerdrogeenwarme
periodeaan,dieweallemaainogherinneren
alsdehereenvooraldrogezomervan2003.Een
periodewaarinveelwaterschappenhun uiterstebestmoestendoenomnogtekunnen
beschikkenoverzoetoppervlaktewater.De
projectgroep heeft indieperiodebeslotenom
deinlaatvanuitderiviervolledigtebenutten.
Aanheteindevandezomerkonworden
geconcludeerddatdeinlaatvanrivierwater
eensucceswas:nergensinhetwatersysteem
hebbenzichgroteproblemenvoorgedaaninde
vormvanstankoverlastenvissterfte terwijlde
weersomstandigheden daartoewelaanleiding
gaven.Welvormdekroosontwikkelingplaatse
lijknogeenprobleem.
Deinlaatvanrivierwaterisinmiddels
geformaliseerd enmaaktonderdeeluitvanhet
inlaatsysteemnaardepoldergebiedenvande
Alblasserwaard.Verderwordennogaanvullendemaatregelenuitgevoerd ter optimalisering
vanhetwatersysteem.Debelangrijkste zijn:
• afvoervanstedelijk waterzoveelalsmogelijkinwestelijkerichting(vanschoonnaar
vuil)doordewestelijkesruwindezomermaandenietslagerintestellendande
tweeoostelijkergelegenstuwen;
• optimalisatiedoorspoelingvanhetwatersysteemdoorextra duikerverbindingen,
vergrotingvanduikerdiametersenaanleg
vaneencirculatiegemaal;
• luchtinjectoren intracéswaarsprakeis
vanbeperktedoorstromingofhardnekkige
zuurstofconsumptie inhetoppervlaktewater;
• intensiefkroosruimen;
• deaanlegvannatuurvriendelijkeoevers.
Naimplement!ticvandevoorgestelde
maatregelen(2005-2009,wateropgavetot2015)
gaatdeprojectgroepervanuitdatSliedrecht
weereenattractiefwatersysteemheeft, dat
zowelkwantitatiefalskwalitatiefzalvoldoen
aandenormen, f
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