De beoordeling vanrioolstelsels ten aanzien van vuillozingen

1 Inleiding
De beoordeling van rioolstelsels in relatie
tot de kwaliteit van het oppervlaktewater
is een ingewikkeld probleem. Verschillende
aspecten zoals de vuillozing uit het
rioolstelsel, de hoedanigheid en kwaliteit
van het oppervlaktewater, etc. moeten
hierbij in beschouwing worden genomen.
In dit artikel wordt nader ingegaan op deze
aspecten. Er is niet getracht om volledig te
zijn. Gestreefd is om aan te geven op
welke wijze tot een rationele, beargumenteerde normstelling en stelselkeuze zou
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kunnen worden gekomen.
In paragraaf 2 wordt een algemeen overzicht gegeven van het probleemgebied.
Paragraaf 3 handelt over vuillozingen,
waarbij nader wordt ingegaan op de wiskundige modellen die voor de berekening
worden gebruikt.
De beoordeling van rioolstelsels in relatie
tot de hoedanigheid van het oppervlaktewater wordt toegelicht in paragraaf 4.
In paragraaf 5wordt een samenvatting
gegeven, waarbij een aantal aanbevelingen
worden gedaan voor nader onderzoek,
teneinde meer inzicht te verkrijgen ten
aanzien van de invloed van rioolstelsels
op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

ad a. - Stelselkeuze
Door de kwaliteitsbeheerder van het
oppervlaktewater worden eisen gesteld
aan rioolstelsels met als doel de kwaliteit
van het oppervlaktewater te beschermen.
Aan gemengde rioolstelsels worden eisen
gesteld ten aanzien van de frequentie,
waarmee de overstorten van het rioolstelsel
in werking treden.
Aan gescheiden rioolstelsels worden over
het algemeen geen bijzondere eisen gesteld.
In het recente verleden vond stelselkeuze
in hoofdzaak plaats op basis van kostenoverwegingen, waarbij werd uitgegaan
van de veronderstelling dat gescheiden
stelsels geen ernstige verontreiniging van
het oppervlaktewater met zich meebrengen.
De laatste jaren wordt steeds duidelijker
dat ook een gescheiden rioolstelsel ernstige
verontreiniging van het oppervlaktewater
teweeg kan brengen, nl. door de lozing
vanuit het regenwaterstelsel.
In tabel I staat ter illustratie de BZVvervuiling weergegeven van water uit
regenwaterstelsels zoals die in de praktijk
werden gemeten.
Stelselkeuze vindt daarom steeds vaker
plaats mede op basis van de vuillozing
van zowel de rioolstelsels als de rioolwaterzuiveringsinrichting.
ad b. - Verlaging van de overstortingsfrequentie
Van de eisen, zoals die thans aan gemengde
rioolstelsels worden gesteld, is de toelaatbare overstortingsfrequentie de belangrijkste.
De vuillozing van rioolstelsels is te simuleren met behulp van wiskundige modellen.
Daardoor is het mogelijk om na te gaan
wat het effect is van een verlaging van de
overstortingsfrequentie.
Verlaging van de overstortingsfrequentie
kan o.a. plaatsvinden door vergroting van
de berging. Vergroting van berging kan
worden gerealiseerd door de riolen groter
te maken, dan strikt nodig is voor de
afvoer van regenwater, maar ook door de
aanleg van berg(bezink)bakken. Bergbezinkbakken hebben tevens als voordeel
dat een gedeelte van het in het rioolwater
TABEL I - Vervuiling van water (mg B
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Het zou in het kader van dit artikel te ver
voeren alle aspecten te behandelen die een
rol spelen bij de beoordeling van rioolstelsels. Daarom zal een en ander worden
belicht aan de hand van slechts 2 onderwerpen:
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aanwezige slib bij een overstorting niet
in het oppervlaktewater terecht komt, maar
door bezinking wordt achtergehouden.
Zowel stelselkeuze als het verlagen van de
overstortingsfrequentie zouden moeten
plaatsvinden op basis van een kosteneffectiviteit analyse. De kosten van bepaalde
maatregelen zijn meestal eenvoudig te
berekenen.
Het effect van bepaalde maatregelen op
de kwaliteit van het oppervlaktewater is
echter moeilijk te bepalen. Getracht zal
worden m.b.v. een simulatie van de
vuillozingen vanuit rioolstelsels hierin
enig uitzicht te geven.
Op de kostenaspecten zal in een volgend
artikel nader worden ingegaan.
3 Simulatie van vuillozing door rioolstelsels
3.1 Wiskundige modellen
Om de grootte van de vuillozing vanuit
rioolstelsels te simuleren kan gebruik
worden gemaakt van wiskundige modellen.
Een simulatie vindt plaats door van een
bepaald rioolstelsel de karakteristieke
gegevens, alsmede een aantal parameters
in te voeren.
Belangrijke parameters zijn bijv. de
grootte en de vervuiling van de droogweerafvoer, de vervuiling van de neerslag en
de grootte van de slibafzettingen in de
riolen in droogweer perioden.
In de literatuur zijn reeds verschillende
publicaties verschenen over simulatiemodellen voor vuillozing uit rioolstelsels.
Eggink en Hulshof (1) gaan evenals
Duin (2) uit van een constante vervuiling
van het geloosde water.
Huiswaard (3) gaat uit van een afnemende
vervuiling gedurende een lozing. Hierbij
wordt een menging van het zich in het
rioolstelsel bevindende water en slib
verondersteld, waarbij bepaalde criteria
worden aangehouden ten aanzien van
het opwoeien van rioolslib.
Door ons is eveneens een wiskundig model
ontwikkeld ten behoeve van de simulatie
van de vuillozing vanuit rioolstelsels. Dit
model toont overeenkomst met dat van
Huiswaard.
In de appendix is de wiskundige formule-
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ring van het model gegeven, op basis
waarvan een computerprogramma werd
ontwikkeld.
3.2 IJking van het wiskundige model
Met behulp van het model kunnen verschillende vervuilingsgrootheden in beschouwing
worden genomen.
Bij de beoordeling van rioolstelsels ten
aanzien van de vuillozing is naast de
absolute grootte van de vuillozingen, vooral
de verhouding tussen de grootte interessant.
Men kan hiervoor verschillende vervuilingsgrootheden in beschouwing nemen zoals
het BZV-, P-, N-, Ecoli-gehalte etc. Uit
metingen (10) is gebleken dat de verhoudingen in de vuillozingen uitgedrukt in
verschillende vervuilingsgrootheden niet
wezenlijk verschillen. Uitzonderingen
hierop vormen de lozingen aan zwevende
stoffen en aan wegenzout, die bij gescheiden stelsels bijzonder hoog zijn in vergelijking met ander typen rioolstelsels.
Gelet op het bovenstaande is in dit artikel
slechts de BZV gehanteerd om de grootte
van een vuillozing aan te geven.
Een probleem bij de ontwikkeling van een
dergelijk model is dat een aantal parameters moeten worden ingevoerd, waarvan
de waarden tot nu toe niet of onvoldoende
bekend zijn. Met name voor nederlandse
omstandigheden zijn slechts weinig metingen
aanwezig, waaruit de waarden van genoemde
parameters kunnen worden afgeleid (4, 5).
Getracht is uit de schaarse metingen in
Nederland, alsmede uit de resultaten
van metingen zoals die in de internationale
literatuur zijn verschenen (7, 8, 9, 10) de
meest waarschijnlijke waarden van de
verschillende parameters af te leiden.
De grootte van de diverse parameters zoals
die ten behoeve van dit artikel werden
gebruikt staan weergegeven in tabel II.
In afb. 1zijn waarden uitgezet van de
BZV concentratie van overstortend water
vanuit een gemengd rioolstelsel, zoals
die werden gemeten. De met behulp van
het model gesimuleerde waarden zijn
eveneens uitgezet. Uit afb. 1blijkt dat de
met onze aannamen berekende waarden
zowel in algemene trend als in absolute
cijfers goed overeenkomen met de gemeten
waarden.
Toch blijft interpretatie van de resultaten
van de simulaties een zaak waarbij
omzichtig tewerk moet worden gegaan.
In dit kader past een pleidooi voor het
uitvoeren van metingen aan nederlandse
rioolstelsels.
Een ander aspect bij de simulatie van
vuillozing vanuit rioolstelsels is het stochatisch karakter van de neerslag. De duur
van de droogweerperioden is onder andere
in belangrijke mate bepalend voor de
grootte van de slibafzettingen in de riolen.

TABEL II - Grootte van de ingevoerde parameters.
eenheid
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hoeveelheid afvalwater
BZV afvalwater
BZV regenwater
foute aansluitingen op gescheiden stelsels
berging op straat
verhard oppervlak
hoeveelheid BZV van de droogweerafvoer die tijdens
droogweer achter blijft in:
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—• regenwaterstelsel van het verbeterd gescheiden
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bezinking van BZV in bergbezinkbakken bij een
verblijftijd van 0,5 h:
— BZV van opgewoelde slibafzettingen
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* ( ) waarden zoals die werden gebruikt ten behoeve van afb. 1, 4 en 5.

Teneinde het stochastisch karakter van de
neerslag en de duur van de droogweerperioden in rekening te brengen, hebben
wij voor de berekeningen gebruik gemaakt
van de zgn. 12 jaar vijfminutenregengegevens van het weerstation De Bilt
(11, 12). De vijfminutenregengegevens
geven over een periode van 12 jaar,
ingedeeld in vakjes van 5 minuten,

gedetailleerde informatie omtrent de
neerslag.
Hierdoor is het mogelijk om zowel
individuele lozingen als de totale jaarlijkse
vuillozing te berekenen. De individuele
lozing noemen wij stootlozing. Voor elk
van de in beschouwing genomen jaren
hebben wij de grootste stootlozing berekend.
Het gemiddelde daarvan (de gemiddelde

Afb. 1 - BZV-gehalte van overstortend water vanuit een gemengd stelsel.
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Afb. 2 - Gemiddelde jaarlijkse vuillozing.
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3. Bij toename van het aantal afvalwaterlozingen (foute aansluitingen) op het
regenwaterstelsel van het gescheiden stelsel
valt een grote toename van de grootte
van de vuillozingen te constateren.
Indien de gemeentelijke diensten niet
bijzonder getraind zijn in het voorkomen,
opsporen en opheffen van zgn. foute aansluitingen moet voor een vrij hoog
percentage foute aansluitingen worden
gevreesd. Dit percentage kan groter worden
naarmate het rioolstelsel veroudert.

grootste jaarlijkse stootlozing) wordt in
het vervolg de specifieke stootlozing
genoemd. Tevens is het gemiddelde van
de totale jaarlijkse vuillozingen berekend,
in het vervolg de gemiddelde jaarlijkse
vuillozing genoemd.
3. Uitkomsten
In afb. 2 en 3 zijn enkele resultaten van
de simultaties weergegeven. Niet aangegeven is de vuillozing als gevolg van het
effluent van de rioolwaterzuiveringsinrichting. De vuillozing van de volgende
rioolstelsels is afgebeeld:

4. Het verbeterd gescheiden stelsel geeft
in specifieke stootlozing en in gemiddelde
jaarlijkse vuillozing een aanzienlijke
verbetering te zien t.o.v. het gemengdeen gescheiden rioolstelsel. Dit wordt veroorzaakt doordat slechts een beperkt aantal
malen per jaar een lozing vanuit het regenwaterstelsel op het oppervlaktewater plaatsvindt.
5. Door het bezinkingseffect van een
bergbezinkbak wordt bij het gemengde
stelsel met bergbezinkbak een niet onbetekenende vermindering van de vuillozing
verkregen t.o.v. het gemengde rioolstelsel.

1. het gemengde rioolstelsel;
2. het gemengde rioolstelsel met bergbezinkbak;
3. het gescheiden rioolstelsel;
4. het verbeterd gescheiden rioolstelsel.
Hieronder wordt verstaan een gescheiden
stelsel waarbij het regenwaterstelsel enige
berging heeft en wordt bemalen.
In afb. 2 is aangegeven de gemiddelde
jaarlijkse vuillozing, in afb. 3 is de specifieke (gemiddelde grootste jaarlijkse)
stootlozing vanuit de rioolstelsels op het
oppervlaktewater afgebeeld.
De grootte van een vuillozing is aangegeven
door middel van een band. Een en ander
is het gevolg van een variatie van de grootte
van de ingevoerde parameters, zie tabel 2.
Aan de hand van afb. 2 en 3 kan het
volgende worden opgemerkt:

In afb. 4 is zowel de specifieke stootlozing
als de gemiddelde jaarlijkse vuillozing
van een gemengd stelsel uitgezet tegen
de overstortingsfrequentie.
Uit afb. 4 is af te leiden dat er een vrijwel
lineair verband bestaat tussen de grootte
van de gemiddelde jaarlijkse vuillozing,
uitgedrukt in g BZV/inw., en de overstortingsfrequentie. De overstortingsfrequentie
zegt echter niets omtrent de absolute
grootte (kg) van de vuillozing. De absolute
grootte van de vuillozing wordt in hoofdzaak bepaald door de grootte van het naar
de overstort afwaterende gebied.
Tussen de overstortingsfrequentie en de
specifieke stootlozing, uitgedrukt in g
BZV/inw., is een minder goede relatie
aanwezig. Verondersteld mag worden dat
stootlozingen kritisch zijn voor de waterkwaliteit.
Een nadere bezinning omtrent de eis betref-

1. De grootte van de specifieke stootlozing
is bij een gemengd stelsel in dezelfde
orde van grootte als bij een gescheiden
stelsel.
2. De gemiddelde jaarlijkse vuillozing
vanuit een gescheiden rioolstelsel is groter
dan die van een gemengd rioolstelsel met
dimensies zoals die in Nederland gebruikelijk zijn. Dit vindt zijn oorzaak in het feit
dat bij een gescheiden rioolstelsel de totale
naar het regenwaterstelsel afstromende
neerslag wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Afb. 3 - Specifieke stootlozing.
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Afb. 4 - Relatie overstortingsfrequentie -vuillozing.

fende de overstortingsfrequentie is gelet op
het bovenstaande zeker op z'n plaats.
Voor een overzicht van deze problematiek
wordt verwezen naar (13).
4 Relatie vuillozing-oppervlaktewater
4.1 Algemeen
In hoofdstuk 3 werd aangegeven op welke
wijze beschouwingen opgezet kunnen worden
omtrent de vuillozing van rioolstelsels.
Hierbij werd alleen de BZV in beschouwing
genomen hetgeen uiteraard slechts een
van de vele grootheden is, waarmee een
vuillozing kan worden gekarakteriseerd.
De kwaliteit van oppervlaktewater kan
met behulp van een aantal karakteristieke
grootheden zoals het P-, N-, O2-, Ecoligehalte, etc. worden vastgelegd.
De laatste jaren zijn tal van publicaties
verschenen met normen waaraan het oppervlaktewater zou moeten voldoen (14, 15,
16). In deze publicaties wordt een onderverdeling gemaakt naar herkomst, functie
en gebruik van het oppervlaktewater.
In feite zou van geval tot geval moeten
worden nagegaan welke vuillozing een
oppervlaktewater kan verwerken zonder
dat overschrijding van bovengenoemde
normen plaatsvindt.
Ook de frequentie waarmee dergelijke
lozingen plaatsvinden en waarbij de hygiënische betrouwbaarheid, het aanzien etc.
van het oppervlaktewater wordt aangetast,
mag niet onvermeld blijven.
In Nederland is aan de frequentie van de
lozingen altijd veel waarde gehecht. Dit
wordt geïllustreerd door de eis aan de
overstortingsfrequentie bij gemengde
rioolstelsels, zoals die door de kwaliteitsbeheerder van het oppervlaktewater wordt
gesteld.
Het wordt als belangrijk voordeel gezien
van het gescheiden stelsel dat het direct op
oppervlaktewater geloosde water hygiënisch betrouwbaarder is dan het overstortend water vanuit een gemengd rioolstelsel.
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In dit verband moet worden opgemerkt
dat bij een gescheiden stelsel met foute
aansluitingen het oppervlaktewater voortdurend in min of meerdere mate hygiënisch
onbetrouwbaar zal zijn. Immers een geringe
continue lozing van afvalwater brengt het
Ecoli-gehalte in het ontvangende water
al gauw ver boven de normen die uit oogpunt van hygiëne worden gesteld.
Ondanks veel onderzoek is het nog niet goed
mogelijk om de uitwerking van een vuillozing op het oppervlaktewater te voorspellen (17, 18).Als gevolg hiervan is het
vrijwel onmogelijk om het effect van
bepaalde maatregelen na te gaan. Een
beargumenteerde, rationele stelselkeuze
en normstelling ten aanzien van rioolstelsels wordt daardoor in feite onmogelijk.
Toch kan iets naders worden gezegd
omtrent stelselkeuze. Dit kan het duidelijkst
worden geïllustreerd aan de hand van een
voorbeeld.

Men kan zich voorstellen dat de maximaal
toelaatbare stootlozing in g BZV/inw.
wordt afgeleid uit de grootte van het
rioolstelsel en met behulp van een wiskundig
(oppervlaktewater-) model.
4.3 Stelselkeuze
Op basis van veronderstelde maximaal
toelaatbare vuillozingen zal nader worden
ingegaan op de stelselkeuze. In dit voorbeeld zullen van elk van de typen stelsels
zoals vermeld in 3.3 twee representatieve
stelsels in beschouwing worden genomen.
De karakteristieke grootheden van deze
stelsels staan in afb. 5 vermeld.
Als maximale stootlozing zal hier worden
aangehouden de maximale stootlozing
in de periode van 12 jaar waarover
gedetailleerde regengegevens ter beschikking
zijn.
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4.2 Aannamen
In het voorbeeld zal worden uitgegaan
van een oppervlaktewater waarop uitsluitend
rioolstelsels lozen. De vuillozing van de
rioolwaterzuiveringsinrichting kan dan
buiten beschouwing blijven.
Verondersteld wordt dat voor het in
beschouwing genomen oppervlaktewater
stootlozingen maatgevend zijn voor de
waterkwaliteit. Er zullen vier verschillende
grootten van de maximaal toelaatbare
stootlozing in beschouwing worden
genomen:
a. een maximaal toelaatbare stootlozing
van25gBZV/inw.;
b. een maximaal toelaatbare stootlozing
van 70 g BZV/inw.;
c. een maximaal toelaatbare stootlozing
van 110 g BZV/inw. en
d. een maximaal toelaatbare stootlozing
van 10 g BZV/inw.
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Afb. 5 - Overschrijdingsfrequentie van BZV-iozingen.
TABEL III - Overschrijdingsfrequentie van de norm (10 g BZV/inw.).
Type rioolstelsel
representant
gemengd stelsel
gemengd stelsel met bergbezinkbak
gescheiden stelsel
verbeterd gescheiden stelsel

Gemiddelde overschrijdings- Maximale stootlozing
frequentie p :r jaar
(g BZV/inw.)
1

2

1

2

1
<1
>5
<1

3
2
>5
<1

70
45
30
15

100
55
70
20

ad a. - Maximaal toelaatbare stootlozing
25 g BZV/inw.
In het geval dat de maximale toelaatbare
stootlozing niet boven 25 g BZV/inw. mag
uitgaan, voldoen alleen de representanten
van het verbeterd gescheiden stelsel. De
berekeningen toonden aan dat de maximale
stootlozing 20 g BZV/inw. bedroeg, (zie
afb. 5 (lijn a)).

lezen dat de maximale toelaatbare stootlozing door geen van de bovengenoemde
representanten wordt overschreden.

ad b. -Maximaal toelaatbare stootlozing
70 g BZV/inw.
De volgende rioolstelsels komen in aanmerking: de representanten van het verbeterd gescheiden stelsel, van het gescheiden
stelsel en van het gemengde stelsel met
bergbezinkbak. Uit afb. 5 (lijn b) is af te

ad d. - Maximaal toelaatbare stootlozing
10 g BZV/inw.
Indien de maximale toelaatbare stootlozing
10 g BZV/inw. bedraagt dan voldoet
geen van de in beschouwing genomen
representanten.
Indien men er vanuit gaat dat er geen

ad c. - Maximaal toelaatbare stootlozing
110 g BZV/inw.
Uit afb. 5 (lijn c) is af te leiden dat alle
representanten van de typen rioolstelsels
voldoen.
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andere alternatieven bestaan dan zal een
overschrijding van de norm moeten worden
geaccepteerd. Het is dan niet voldoende
om alleen de grootte van de vuillozing
in beschouwing te nemen, maar eveneens
de frequentie waarmee de norm wordt
overschreden, zie afb. 5 (lijn d).
In tabel III is de frequentie gegeven waarmee
de norm wordt overschreden alsmede
de grootte van de maximale stootlozingen
voor de representanten van de verschillende
type stelsels.
Uit tabel III en afb. 5 is af te leiden
dat het verbeterd gescheiden stelsel alsmede
het gemengde stelsel met bergbezinkbak
en een lage overstortingsfrequentie dan het
meest in aanmerking komen.
Ondanks het feit dat:
a. niet goed kan worden gekwantificeerd
welke lozing een oppervlaktewater kan
verwerken zonder dat overschrijding van
bepaalde eisen plaatsvindt;
b. de representanten de typen rioolstelsels
niet volledig vertegenwoordigen,
kunnen uit het bovenstaande toch enkele
algemene aanwijzingen worden verkregen.
1. Bij een 'zeer kleine opnamecapaciteit'
van het oppervlaktewater komt slechts een
verbeterd gescheiden- en een gemengd
stelsel met bergbezinkbak en lage overstortingsfrequentie in aanmerking.
2. Bij een 'matig grote opnamecapaciteit'
van het oppervlaktewater komt tevens een
gescheiden rioolstelsel in aanmerking.
3. Bij een 'grotere opnamecapaciteit'
komen in principe alle rioolstelsels voor
toepassing in aanmerking.

In deze appendix zijn enkele bijzonderheden aangegeven van dewiskundige modellen zoalsdie ons werden
ontwikkeld om devuillozing vanuit rioolstelsels te simuleren.
Een en ander wordt toegelicht aande handvan het model van eengemengd rioolstelsel.

Schematisering vaneengemengd rioolstelsel
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— Aannamen
— De neerslag O r en dedroogweerperioden volgens de 5 minuten-regen-cijfers van het weerstation De Bilt
— Opwoeling van bezonken rioolslib indien;
1. hoeveelheid neerslag > 30%van de nuttige berging van het rioolstelsel ^ 1mm, alsmede
2. gemiddelde neerslagintensiteit van de bui :• 2 x bemalingscapaciteit.
— Indien er opwoeling optreedt, maar geenoverstorting plaatsvindt, wordt aangenomen dat het opgewoelde
slib naar de rwzi wordt getransporteerd.
— Degrootte van de slibafzettingen wordt berekend uit;
1. droogweerperiode (eventuele meerdere droogweerperioden, indien geenopwoeling isopgetreden bij
tussenliggende buien),
2. percentage van de belasting aanvuil die tijdens droogweerafvoer in de riolen door bezinking achterblijft.

— Berekeningvanet in deperiode voorafgaande de overstorting
waterbalans

: ——= |Q r i Q H - Q D )
K
dt
: d (bc) = (Qdcd + Q r c r - 0 p c) dt

' randvoorwaarde : t = o c = c 0
°

hoeveelheid vuil inde riolering (inclusief slibafzettingen)
hoeveelheid water in de riolering bij droogweerafvoer
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Berekeningvanst tijdens een overstorting

waterbalans
vuübafans
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5 Samenvatting

r Qu exp

Berekeningvandehoeveelheid overstortend vuil

In het voorgaande werd ingegaan op het
'hoe en waarom' bij de beoordeling van
rioolstelsels gelet op de vuillozingen. Een
en ander werd toegelicht aan de hand van
enkele voorbeelden.

overstort

(Qu,sï

vuilbalans

De opnamecapaciteit van het oppervlaktewater is hier uitgedrukt in g BZV/inw.,
waarin reeds rekening is gehouden met
de grootte van het stelsel (ha) en de grootte
van de toelaatbare lozing in absolute zin.
In het bovenstaande werd de stelselkeuze
behandeld aan de hand van representanten — met veel voorkomende afmetingen —
van 4 typen rioolstelsels. De grootte van de
vuillozingen is, met uitzondering van het
gescheiden stelsel, afhankelijk van de afmetingen van de rioolstelsels en is zodoende
te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het
aanbrengen van meer berging.
Dit heeft uiteraard financiële consequenties,
waarop in een volgend artikel nader zal
worden ingegaan.

—-

jilbalans

Q u . st dt
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De vuillozing vanuit rioolstekels kan
worden gesimuleerd m.b.v. mathematische
modellen. Door gebruik te maken van de
5 minuten regengegevens van het weerstation De Bilt kan een inzicht worden
verkregen zowel in de grootte als in de
frequentie van de vuillozingen. Op basis
van dit inzicht is een betere beoordeling
van rioolstelsels mogelijk dan voorheen.
De wiskundige modellen bevestigen nogmaals duidelijk dat de overstortingsfrequentie geen goede maat is om de invloed
van een gemengd rioolstelsel op de kwaliteit
van het oppervlaktewater uit te drukken.
Ten aanzien van de vuillozing van rioolstelsels bestaan nog vele onzekerheden, nl.:
a. wat betreft de grootte van de in te voeren
parameters in het wiskundige model;
b. de werking van bergbezinkbakken.
Nader onderzoek op deze gebieden is noodzakelijk.
Ten aanzien van de gevolgen van een vuillozing voor de kwaliteit van het oppervlaktewater bestaat gebrek aan kennis.
Hier kan met behulp van wiskundige
oppervlaktewater(kwaliteit)modellen het
nodige inzicht worden verkregen. Nader
onderzoek op dit gebied is eveneens gewenst.
Wiskundige modellen om de vuillozing
vanuit rioolstelsels te simuleren zullen
daarbij van groot nut zijn.
In een volgend artikel zal nader worden
ingegaan op het kostenaspect bij de beoordeling van rioolstelsels.
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2ndInternational symposium
onAquaticPollutantste
Noordwijkerhout
Van 26 -28 september a.s. organiseert het
RID in samenwerking met de Universiteit
van Amsterdam een internationaal symposium in het Leeuwenhorst Congrescentrum te Noordwijkerhout over herkomst
en gedrag van chemische verontreinigingen
in het watermilieu en effecten van deze
stoffen op waterorganismen en de mens.
Het symposium wordt geopend door ir W.
C. Reij, Directeur-Generaal voor de Milieuhygiëne van het Ministerie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Elke symposiumdag vangt volgens het programma aan
met een algemene lezing. Daarin wordt
achtereenvolgens de bestrijding van de waterverontreiniging belicht vanuit de toxicologie door drs G. I. van Esch van het RIV,
vanuit de chemische industrie door dr N.
van Lookeren Campagne namens de Stichting Europoort-Botlek Belangen en vanuit
de overheid door jhr mr D. I. de Geer van
het Ministerie van VOMIL.
De overige 27 lezingen worden onder meer
gegeven door: dr H. O. Ott (Commissie
Europese Gemeenschappen, Brussel), dr A.
W. Garrison (U.S. Environmental Protection Agency, Athens, Georgia, USA), prof.

I. Borneff (Hygiene Institut, Mainz), dr S.
Sasaki (Ministry of International Trade and
Industry, Tokyo), prof. S. Safe (University
of Guelph, Ontario, Canada), prof. J. H.
Koeman (Landbouwhogeschool, Wageningen), dr R. F. Packham (Water Research
Centre, Medmenham), prof. H. I. Shuval
(Hebrew University, Jerusalem) en dr H. F.
Kraybill (National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA).
Tijdens de voordrachten en discussies staat
centraal het aangeven van de wetenschappelijke gegevens nodig voor onder meer het
'invullen van de grijze en zwarte lijsten van
het Rijnchemieverdrag. Zo worden de
kankerverwekkende eigenschappen besproken van bepaalde waterverontreinigingen
met het oog op waterorganismen en mogelijke gevaren voor de gezondheid van de
consument van drinkwater. Ook de chemicaliën welke de smaak van het water beïnvloeden worden aan de orde gesteld.
Het symposium wordt woensdagmiddag
28 september afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van ir C. van der
Veen (Gemeentewaterleidingen Amsterdam).
Er is nog gelegenheid tot bijdragen in de
vorm van posters of korte voordrachten
van 5 - 1 0 minuten. Eind dit jaar zullen de
Symposium Proceedings in boekvorm verschijnen.
Opgave voor deelname bij het congresbureau: KIVI, Prinsessegracht 23, 's-Gravenhage (tel. 070 -64 6800).
Informatie tevens verkrijgbaar bij: ir H. van
Lelyveld, RID, Postbus 150, 2260 AD
Leidschendam (tel. 070 -5144 41).

Rijnakkoorden ingediend bij
parlement
Minister Westerterp (Verkeer en Waterstaat),
minister Vorrink (Volksgezondheid en
Milieuhygiëne) en staatssecretaris Brinkhorst
(Buitenlandse Zaken) hebben de Tweede
Kamer de wetsontwerpen aangeboden ter
goedkeuring van de Rijnovereenkomsten.
Deze zijn in december 1976 te Bonn door
hen ondertekend.
Het gaat om het zoutakkoord, het chemieverdrag en het verdrag waarbij de Europese
Gemeenschap toetreedt tot de Internationale
Commissie ter bescherming van de Rijn
tegen verontreiniging. Deze Rijncommissie
moet voorstellen doen om de Rijnakkoorden
uit te voeren en verder uit te werken.
Minister Westerterp heeft in antwoord op
mondelinge vragen van het kamerlid
mevrouw Epema-Brugman de verwachting
uitgesproken dat de parlementen van de
Rijn-oeverstaten: Zwitserland, Frankrijk,
Luxemburg en Duitsland begin 1978 de
Rijnakkoorden zullen hebben goedgekeurd.

