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Afstromendregenwaterbron
vanfecakverontreiniging?
HANS RUITER, RIJKSINSTITUUT VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN
AFVALWATERBEHANDELING
GERT IEMMEN, GRONTMIJ
IMKE LEENEN, GRONTMIJ

Ajgelopen maart isdenieuwe Europesezwemwaterrichtlijn inwerking.getreden. Doel ervan ishet
beschermenvande^ezondheid vanzwemmersinoppervlaktewateren. Indenieuwe richtlijn wordt
eenla^errisicoopmaagdarmstoornissen na^esrree/ddanindehuidige. Een belangrijke verbetering
udatindenieuwenchtlijn bepalingen zijn neergelegd metbetrekking totdeverstrekking van informatieoverdezwemwaterkwaliteit aanhetpubliek. Denchtlijn vraagt om hetopstellenvanzwemwaterpro/ielen die inzichtelijk moeten maken welkebronnen enoverige/actoren dezwemwaterkwalittit opeen locatie beïnvloeden.
Eenaantal waterbeheerders heeft samen
•riethetRIZAenGrontmij eenhandreiking
voor het opstellen van zwemwaterprofielen
gemaakt. Een belangrijk onderdeel ervan
v
ormen derichtgetallen voor verontreinigingsbronnen. Vanenkele bronnen isnog
onbekend welkebijdrage zij leveren aande
verontreiniging van zwemwater. Eénvan deze
bronnen isafstromend regenwater. RIZA heeft
Grontmij opdracht gegeven een onderzoekuit
te voeren metalsdoeleen representatief beeld
vande concentraties indicatororganismen voor
'ecaleverontreiniging inafstromend regenwater van woonwijken tebepalen.

"aar m o e t j e meten?
Uit metingen van diverse vuilparameters
»afstromend regenwater blijkt datgrote
variatiesindeconcentraties kunnen optreden,
zowel binnen een buia b tussen verschillende
buien enverschillende (ogenschijnlijk vergelijkbare) locaties.Ditbetekent dathet moeilijk
15
om met een beperkt meetprogramma een
betrouwbaar beeld tekrijgen vandeemissie.
Daarnaast hebben ookdeeigenschappenvan
"et rioolstelsel invloed opdeemissie.In afbeelding i zijn drie factoren weergegeven.De
belangrijkste isongetwijfeld deaard vanhet
verhard oppervlak. Dat raakt verontreinigd
'ftet fecale verontreinigingen oplocaties waar
zichdieren bevinden.Dit kunnen daken zijn
(door vogels)enwoonstraten (door rattenen
honden). Dehoeveelheid geloosde verontreinigingen wordt vervolgens beïnvloed doorde

aanwezigheid van vuilreducerende voorzieningen,zoals een bezinkput ofeen bermpassage.

Eenderde aspectdatmogelijk dekwaliteit van
het geloosde water beïnvloedt, ishetfeit ofhet
regenwaterriool aldanniet permanent gevuld
ismetwater.Alsdithet geval is,zalhetoude
water uithetstelsel verdrongen worden. Een
deelvan het'nieuwe'regenwater zalna afloop
inhetstelsel achterblijven. Indeperiode totde
volgendebuikrijgen deindicatorbacteriënde
gelegenheid aftesterven.Deverwachtingis
dat deemissiebij dittypestelsels (iets)lageris
dan bij stelselsdie volledig leegstromenna
afloop vandebui.

Stelselkeuze, deelnemers en locaties
Devoorkeur ginguitnaar hetmeten van
afstromend regenwater van een zo groot
mogelijk gebied ennaar stelselsdie kunnen
leeglopen.Lokaleverschillen worden hierdoor
zoveelmogelijk afgevlakt. Het meten aan stelselsdieonder water blijven staan,geeft minder
inzicht indewerkelijke vervuilingsgraadvan
afstromend regenwater, omdat vaakeen combinatie van oud ennieuw water wordt
gemeten.Bovenstaandewensen leiden naar
grotere regenwaterstelsels,welkeinveelgevallen leeggepompt worden naafloop vande bui.
Daarom gaat devoorkeur uitnaar hetbemonsteren van hetregenwaterriool van verbeterd
gescheiden stelsels.Bovendien isineen verbeterd gescheiden stelsel meer rijd ommonsters
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tenemen,omdathetenigetijd duurt voordat
hetregenwater uit hetstelsel isgepompt.
Perstelselzijn driemonstersperbui
genomenopverschillendelocatiesinhet
stelsel.Vandezemonstersiseen mengmonster
gemaakt.Vandedriemonsterlocaties ligter
ééndichtbijhetgemaal,éénopgemiddelde
afstand enéénopgroteafstand vanhet
gemaal.Metdezeverdeling isgetrachteenzo
representatiefmogelijk monster te krijgen.
Uitmetingen aanandereparameters blijkt
datdegemiddeldevuilgehalten tussenverschillendegelijkwaardige vergelijkbare locaties
toteenfactor 10kunnen verschillen.Omeen
redelijk representatiefbeeldteverkrijgen is
beslotenomopvijfvergelijkbare locatieste
meten.Invijfwoonwijken zijn tijdens vierof
vijfbuienhandmatigmonstersgenomen uit
hetregenwaterrioolvanhetverbeterdgescheidenstelsel(vierlocaties)ofeengescheiden
stelsel(éénlocatie).Dezemonsters zijn
genomendoorGrontmij,WaterschapRivierenlandenWaterschapBrabantseDelta.
Gestreefd isnaarhetzoveelmogelijkop
dezelfdedaguitvoeren vandemetingen.Ditis
mededoorregionaleverschillen inneerslagen
debeschikbaarheid vanpersoneelinderegio's
nietaltijd mogelijk gebleken.Indezemonsters
werden E.coltenintestinaleenterokokken
bepaald.Ditzijn deindicatoren voorfecaleverontreinigingindenieuweEuropesezwemwaterrichtlijn.

waardenvoordeindicatorenvoorfecaleverontreiniging indemengmonsters liggenongeveerindezelfdeordevangrootte.
Uitderesultatenblijktgeen significant
verband tussendevoorgeschiedenisende
hoogtevandemeetwaarde.Demetingenvan
eindoktober latenziendataanheteindvan
eenlangereneerslagperiodedevervuilingnog
steedssubstantieel is. Uitdemeetgegevensis
ookgeensignificant verband tussendegrootte
ofintensiteit vandebuiendevervuilingopte
maken.
InNederland isnogweinigbekendoverde
aanwezigheid vanindicatoren voorfecaleverontreiniging inafstromend regenwater.In
LeidscheRijn isin 1998 eenaantal regenwaterriolengeanalyseerdopeenvergelijkbare bacterie, namelijk de thermotolerantebacteriënvan
decoligroep.De gemeten waarden lagenhoger
dandegemiddelde E.coli-metingen,gerapporteerdindezebijdrage.
Conclusie
Intabel2zijndewaardenvanalleregenwaterstelselsgezamenlijk vermeld.Deze
waardenvormendebasisvoorhet richtgetal
voorafstromend regenwater bijhetopstellen
van zwemwaterprofielen.

•
•

Resultaten
Detabellen 1en2geveneen samenvatting
vandemeetresultaten.Opvallend isdatinelk
mengmonster aanzienlijke aantallen vande
indicatorenvoorfecale verontreiniging
wordengevonden.Daarnaastvalthetopdat
geenduidelijke verhoudingtussendetwee
indicatorenzichtbaar is. Derelatietussende
gevonden waardenvoorE.colien intestinale
enterokokken ligtergenstussende5a 10:1. Dit
iseenandereverhoudingdanwordtgevonden
ineffluent vanrioolwater,waardezeverhoudingrondde1 a2:1 ligt.
Hetbleekpraktisch nietmogelijkomaan
hetbeginvaneenbuitemeten.Daaromwerd
vaakpasinhetmiddenofaanheteind vaneen
buibemonsterd.Hetisteverwachtendatin
hetbeginvaneenbuidewaarden voorintestinaleenterokokken en E.colihogerzullen zijn.
Destelselsvanrelatiefnieuwewijken in
BredaenTielgevendelaagstevervuiling.Een
significant verband tussendeleeftijd vande
stelselsendevervuiling isniet tegeven.
Deresultaten vantwee tegenwaterstelsels
zijn weergegeven inafbeelding 2.Allegemeten
34
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Devolgenderichtgetallen zijn vastgesteld:
2E+5 kve/1voorE.coli(ongeveerde
mediaan vandegerapporteerde waarden)
2,5 E+4 kve/1 voorintestinaleenterokokken
(afgeronde mediaan gerapporteerde
waarden).

Eenzwermspreeuwen(foto:TonKroon

Opgemerktdienttewordendatdezerichtgetallen reële(mediane)waardenzijnendus
nietworse-casewaarden.Erisnietgemetenin
defirst flush (aanhetbeginvaneenbuiwordt
eengrootdeelvanhetaanwezigevuilweggespoeld).Verwachtwordtdatindefirstflushde
waardenhogerzullen zijn.Ooktijdensdehier
uitgevoerdemetingen wordensomsheelhoge
waardengevondendieeenfactor 10hogerzijn
dandehiervoorgestelde richtgetallen.

Tabel 1:

Gevonden^emiddelden perlocatie.

E.coli
kve/1

locatie
Breda
Gilze

9.86E+04
i,i4E+o6
M5E+05

Tiel
Vianen
Waspik

Tabel2:

248E+05
7.62E+05

intestinale
1 enterokokken
kve/1
2.82E+04
i,5oE+05
8.17E+03
2,72E-K>4
3.84E+05

Samenvatting meetwaardenoveralle
locaties.

E.coli
kve/1
gemiddelde
minimaal
maximaal
mediaan

441Œ+05
3.85E+04
2,3oE+od
2,03E+05

intestinale
enterokokken
kve/1
i,ioE+o5
5,7oE+02
571E+05
2,6OE-K>4
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De perceptieisdatafstromend regenwater
slechtslichtverontreinigd is. Hetisindat licht
opmerkelijkdathetvoorgestelderichtgetal
voorE.coliovereenkomt methet richtgetal
vooreffluent vanrioolwaterzuiveringen.•"
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Meetresultatenoptweelocanes.

adv,,f rttntie

Had je maar...
allesvan bodem, grondwatertot broninéén hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwinmstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in dehand.
Grondboorbedn(f Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
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• diepe bonngen

• onderhoud

^ — y

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

haitjema b.v.

grondboorbedrijf

4l
Wisseling 10.Postbus 109. 7700AC Dedemsvaart tel 0523612061 fax:0523615950 erniailmfo@hait|emani internet:www.haitiema.nl
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