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SAMENVATTING
Het deelrapport "Oppervlaktewater in het stedelijk gebied" is één van de deelrapporten behorende bij het hoofdrapport "Integraal Gemeentelijk Waterbeheer" van
de gemeente Ede.
In dit rapport worden de problemen van aanleg en beheer van het oppervlaktewater behandeld en waar mogelijk oplossingen aangedragen.
Het oppervlaktewater in het stedelijk gebied bestaat voornamelijk uit vijvers en
singels. Als onderdeel van het openbaar groen (bestemming), wordt het benut
voor ontwatering en opvang van overstortwater. De combinatie van deze functies
veroorzaakt problemen.
Om de problemen in kaart te brengen is onderzoek verricht. Er zijn op diverse
plaatsen waterbodemmonsters genomen en het water is op een aantal
biologische en chemische kenmerken beoordeeld.
Het blijkt dat op veel lokaties de waterbodem sterk vervuild is; volgens de
normen uit de Derde Nota Waterhuishouding kan het zelfs als slecht geklassificeerd worden.Vanuit het perspectief van volksgezondheid is er een ongewenste
situatie ontstaan.
Een belangrijke oorzaak van de vervuiling is de vuiluitworp uit het rioolstelsel
(zowel uit het gemengde als het gescheiden).
Er is regelmatig sprake van zuurstofgebrek, waardoor vissterfte optreedt;
eveneens een gevolg van de overstortingen.
In biologisch opzicht is het water ook sterk verstoord. Door de overvloed aan
voedingsstoffen is er sprake van een sterke algengroei. Daardoor krijgt het water
vaak een smerige groene kleur. Slechts weinig levensvormen kunnen zich onder
deze omstandigheden handhaven. Deze verstoring van het natuurlijk evenwicht
leidt tot extreme aantallen van één of enkele soorten. Dat bleek bijvoorbeeld uit
een visserijkundig onderzoek waarbij slechts enkele vissoorten aangetroffen
werden (vooral brasem en blankvoorn).
Om weer een gezond water te krijgen en de ontwaterings-en bergingsfunctie te
garanderen zullen er een aantal saneringsmaatregelen moeten worden
genomen. Naast een milieuprobleem is hier ook sprake van een financieel
probleem omdat sanering van vervuilde waterbodems kostbaar is.
Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de oorzaak van de vervuiling aangepakt
wordt. Aangezien de overstorten de grootste verontreinigingsbron zijn, is het
noodzakelijk dat de vuiluitworp uit deze overstorten sterk verminderd wordt.
Hiervoor is een vervolgstudie nodig. Zolang deze reductie nog niet is bereikt,
moet de verspreiding van vervuild slib tegen worden gegaan. Dit kan door de
waterpartijen op te delen in compartimenten en ze plaatselijk te verdiepen
(rekening houdend met de veiligheid).
Baggeren blijft noodzakelijk vanwege de dikke sublaag op veel plekken. Door de
verontreiniging van de waterbodem, is dit een kostenbepalende factor omdat de
bagger naar de stort moet worden afgevoerd. De regelgeving op dit gebied is

volop in ontwikkeling en moet nauwgezet gevolgd worden. Ook wordt in dit
rapport een overzicht gegeven van (toekomstige) verwerkings- en reinigingstechnieken.
Om het oppervlaktewater als onderdeel van het openbare groen tot zijn recht te
laten komen is de aanleg van natuurlijke of natuurtechnische oevers gewenst.
Deze kunnen er tevens aan bijdragen de effecten van de overgebleven
vuiluitworp te beperken. Aansluitend hierop kan actief biologisch beheer
uitgevoerd worden. Hieronder wordt verstaan dat men door gerichte ingrepen in
het biologisch systeem de balans weer door kan laten slaan in de richting van
een gezonder, helderder water met een variatie aan levensvormen.
Tot slot worden er twee kostenvarianten beschreven voor beheer en sanering
van het oppervlaktewater.

1.

INLEIDING

Het deelrapport "Oppervlaktewater in het stedelijk gebied" is één van de deelrapporten behorende bij het hoofdrapport Integraal Gemeentelijk Waterbeheer.
De totstandkoming van dit deelrapport wijkt enigszins af van de overige
deelrapporten. Allereerst is het rapport niet opgesteld door een extern adviesbureau of universiteit maar door de afdeling Groenvoorzieningen van de Dienst
Openbare Werken van de gemeente Ede. Verder was de tijdsplanning afwijkend:
Op het moment dat de overige participanten al ver gevorderd waren met hun
onderzoek en verslaggeving moest het gehele onderzoek naar de oppervlaktewaterkwaliteit nog worden opgestart (juni 1990). Het onderzoeksbudget was
beperkt, dus moesten diverse mogelijkheden voor het verkrijgen van gegevens
worden beproefd. De consequentie hiervan was dat het uitvoeren van onderzoek
zich uitstrekte tot de maand november en dat pas begin februari 1991 de
gegevens hiervan bekend waren. Hetgeen natuurlijk vertragend werkte op de
rapportage.
Desalniettemin komen in dit rapport duidelijk de problemen bij het beheer van
het oppervlaktewater naar voren en wordt een aanzet gegeven die problemen te
beheersen dan wel op te lossen.
In hoofdstuk 2 wordt een kort overzicht gegeven van de geschiedenis en de
functies van het oppervlaktewater, zowel landelijk als lokaal.
Hoofdstuk 3 behandelt de problemen die zich voordoen t.a.v. het oppervlaktewater, ook in relatie met andere disciplines.
In hoofdstuk 4 wordt een beeld gegeven van de actuele oppervlaktewaterkwaliteit
(inclusief de waterbodem).
De uit te voeren saneringsmaatregelen worden in hoofdstuk 5 beschreven.
Tot slot worden in hoofdstuk 6 de kosten van de diverse maatregelen nader
uitgewerkt.

6
2.

ALGEMEEN

2.1.

Geschiedenis van het oppervlaktewater
Landelijk
Door de mens wordt vanouds gebruik gemaakt van het water, bijvoorbeeld als
drinkwaterbron, als voedselbron (visserij) en als transportmedium. Later werd ook
ingegrepen in de loop van het water, in eerste instantie om het risico van
overstromingen te verkleinen. Daarna gingen ook andere belangen een rol
spelen: de agrarische sector (aan- en afvoer van water) en de scheepvaart.
Gaandeweg werd het water ook steeds meer gebruikt als ontvanger van afvalstoffen van de menselijke samenleving.
Nog tot circa 20 jaar geleden was er bijna altijd één functie of belang dat
prevaleerde, vaak de landbouw. Het beheer was toen vrijwel uitsluitend gericht
op de waterkwantiteit en had als doel de economische ontwikkeling, die in de
jaren vijftig en zestig nogal stormachtig verliep, te dienen. Het gevolg van deze
ontwikkeling was onder meer een vergaande verslechtering van de waterkwaliteit.
Dat leidde in 1970 tot een nieuwe wetgeving (Wet verontreiniging oppervlaktewateren). Als gevolg daarvan kreeg het beheer van de waterkwaliteit meer aandacht.
Door de toenemende verontreiniging van het oppervlaktewater met microverontreinigingen, de economische en technologische ontwikkelingen, en het toenemen
van de complexiteit van de samenleving, konden de watersystemen steeds
minder voldoen aan de eisen, die de gebruikers eraan stelden. Zo ontstond in
de tachtiger jaren het besef, dat tot een verdergaande integratie moest worden
gekomen: het integrale waterbeheer. De nota "Omgaan met water" en het
IMP/water 1985-1989 vormen daar onder meer de neerslag van.
In 1989 werd de derde nota Waterhuishouding gepresenteerd. Als centraal thema
in deze nota geldt: het hebben en houden van een veilig en betrouwbaar land
en het ontwikkelen en in stand houden van gezonde waterhuishoudkundige
systemen die een duurzaam gebruik garanderen. Het ging dus niet langer om
een keuze tussen mensgerichte en ecologische doelstellingen maar meer om de
vraag hoe natuur- en mensgerichte functies in evenwicht gebracht worden
gebracht. Dat is de primaire beleidsdoelstelling die ook geldt voor volledig door
de mens ingerichte watersystemen.
Provinciaal
Een provinciale invulling van het landelijke beleid wordt gegeven in het waterhuishoudingsplan "Water in beweging". Hierin worden een aantal doelstellingen
geformuleerd waaraan stedelijk oppervlaktewater moet voldoen:
oppervlaktewaterpeilen moeten afgestemd zijn op het grondgebruik voor
bebouwing en stedelijk groen;
samenhang tussen de waterhuishouding in het stedelijk gebied en het
landelijk gebied;

er moet rekening worden gehouden met de bijzondere natuur in
stedelijke gebieden die zijn gelegen in een gebied met een functie of
aanduiding die samenhangt met bijzondere natuur;
het stringent beperken van de vuilbelasting door overstorten op
oppervlaktewater met het oog op het bereiken van de algemene
milieukwaliteit in een zo groot mogelijk deel van het waterhuishoudkundig
systeem.
Lokaal
De gemeente Ede had van oorsprong een geringe hoeveelheid oppervlaktewater.
Dat beperkte zich tot enkele vennen op het Veluwe-massief en enkele beekjes
die ontspringen op de rand van het Veluwe-massief. In de lager gelegen
landbouwgebieden werden sloten gegraven voor ontwatering.
Door uitbreiding van de kernen in de richting van de lager gelegen Gelderse
Vallei nam de hoeveelheid oppervlaktewater flink toe door de aanleg van vijvers
en singels.
De functies van het water zijn aan verandering onderhevig. Onder functies kan
men verstaan gebruiksmogelijkheden in de meest ruime zin van maatschappelijke
en natuurlijke systemen.
De vijvers en singels zijn aangelegd om voor een goede ontwatering van het
stedelijk gebied te zorgen en in een groot aantal gevallen hebben ze ook als
taak om overstortwater uit het rioolstelsel op te vangen. Ook kon de grond die bij
ontgraving vrij kwam gebruikt worden voor ander bestemmingen.
Als hoofdfunctie vervullen de vijvers en singels, als onderdeel van de groenstructuur, een belangrijke recreatieve functie. Hierbij kan men denken aan de hengelsport of aan spelende kinderen op of bij het water.
In de loop der tijd is de natuurbeleving en of het 'kijkplezier' van steeds groter
belang geworden. Het gaat hier om voor iedereen waarneembare aspecten van
het ecosysteem zoals vogels, vissen en (water)planten. De waarde ervan wordt
mede bepaald door de groenstructuur in de directe omgeving.
Tot slot kan men nog spreken over water van een grote ecologische waarde. In
stedelijke gebieden zal daar zelden sprake van zijn.
2.2.

Normering voor onderwaterbodems
Gezien de belangrijke rol van verontreinigde waterbodems voor de oppervlaktewaterkwaliteit en de kosten van het beheer, wordt nader ingegaan op de
normering voor waterbodems.
Om de analyseresultaten onderling met elkaar te kunnen vergelijken en de
kwaliteit van de waterbodem als geheel of per afzonderlijke (groep van) stof(fen)
te kunnen beoordelen zijn toetsingscriteria gehanteerd, in dit rapport met
"normen" aangeduid. Echter geen van deze "normen" zijn vastgelegd bij AMvB.
In het rapport "Waterbodem in zicht" van de Provincie Gelderland worden normen
genoemd volgens de Leidraad bodemsanering, de Interimnormering van
Rijkswaterstaat en de Derde Nota Waterhuishouding.
Vanaf 1983 zijn waterbodems beoordeeld (getoetst) aan de hand van onder
ander de A-, B- en C-waarden uit de Leidraad bodemsanering van 1983. Deze
normenserie heeft door jurisprudentie een stevige status. De provincie Gelderland
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heeft tot dusverre de normen aangehouden zoals die zijn genoemd in de
Leidraad Bodemsanering. A-, B- en C-waarde staan voor: de referentiewaarde (Awaarde), de toetsingswaarde t.b.v. (nader) onderzoek (B-waarde) en de toetsingswaarde t.b.v. saneringsonderzoek (C-waarde).
Door de Werkgroep Normering Onderwaterbodems werd in 1986 een systeem
geïntroduceerd, waarbij de beschikbaarheid van de verontreinigingen voor het
milieu, en zodoende ook de effecten van deze verontreinigingen op dat milieu
worden meegewogen. De normen zijn opgesteld voor een zogenaamde
standaardbodem en worden aangepast aan de lokale situatie.
In de toekomst zullen normen worden gehanteerd volgens de 3e nota Waterhuishouding (1989). Hierin worden geformuleerd: algemene milieukwaliteit, toetsingswaarde en signaleringswaarde.
De normen zijn nog niet definitief vastgelegd, dat zal waarschijnlijk in 1992
gebeuren.
Voor de verwerking van steekvaste bagger is het Provinciaal Afvalstoffenplan van
toepassing. Begin 1991 is besloten tot afwijking hiervan, met het oog op
toepassing van licht verontreinigde, niet te reinigen grond in werken.
De Provincie Gelderland werkt momenteel aan een nota over de verwerking van
van baggerspecie. Naar verwachting is deze nota in 1992 of 1993 klaar.
Tekortkomingen en ontwikkelingen in de normstelling
De water- en bodemkwaliteitsbeoordeling is tot nu toe niet daadwerkelijk gericht
op de effecten op organismen c.q. het ecosysteem. Daarvoor ontbreken de
nodige gegevens. Binnen het milieubeleid wordt wel gestreefd naar effectgerichte
normstelling. In het kader van de Derde Nota Waterhuishouding is gepoogd de
getalswaarden mede op basis van ecotoxicologisch onderzoek te onderbouwen.
Bij de correctie van gehalten aan metalen in lokale bodems voor verschil in
samenstelling t.o.v. de standaardbodem zijn het percentage lutum (kalkvrije
minerale delen < 2 ^m) en het organische stofgehalte in het geding. Deze
correctie mag op zich juist zijn, in wezen gaat zij voorbij aan het feit dat dit niet
de belangrijkste metaaldragers zijn. Veeleer zijn met name ijzer- en mangaanoxiden tezamen met de organische stof van belang. Aan de andere kant wordt
bij de getalswaarden uitgegaan van totaalgehalten. Het is bekend dat dit niet de
voor organismen beschikbare hoeveelheid weerspiegelt. Daarvoor zouden veeleer
ook bepaalde metaaldragers van belang zijn.
Zowel in de correctie als in de getalswaarden zelf wordt voor metalen in (waterbodems geen rekening gehouden met verschillen in pH en de aanwezigheid van
complexerende stoffen, terwijl deze factoren de opname door organismen sterk
kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de getalswaarden voor het water is de
aanwezigheid van complexerende stoffen eveneens van belang. Er zijn echter
geen aanwijzingen dat op korte termijn de waarden dienaangaande aangepast
zullen worden.

g
De verschillen tussen de referentiewaarden bodem en de daarmee te vergelijken
basiskwaliteit waterbodem, zijn op het gebied van de organische microverontreinigingen te groot. Gezien het intensieve overleg tussen VROM en RWS is de
verwachting dat dit nader tot elkaar zal worden gebracht.
De correctie op basis van lutum voor de waterbodem vormt voor zandige
sedimenten een probleem. Internationaal wordt daarom overleg gevoerd om te
komen tot standaardisatie op basis van de analyse in de slibfractie en correctie
op basis van lutum.
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3.

OPPERVLAKTEWATERPROBLEMATIEK

3.1.

Problemen van het oppervlaktewater
Vervuiling
Het oppervlaktewater wordt op diverse manieren vervuild. Een zeer belangrijke
bron van vervuiling vormen de overstortingen (zie deelrapport Afvalwater in het
stedelijk gebied). Andere bronnen van verontreiniging zijn het kwelwater, via de
droge en natte depositie (d.w.z. neerslag in de vorm van stof resp. in de vorm
regen, sneeuw e.d.), afspoeling uit de directe omgeving, uitloging van beschoeiïngen, illegale lozingen en vervuiling door recreanten ( b.v. het voeren van
eenden, het voeren van vissen ten behoeve van de hengelsport en loodvervuiling
door verlies van 'loodjes' bij het vissen).
Al deze bronnen van vervuiling leiden tot een groot aantal problemen, zoals:
een vervuilde waterbodem. Een zeer groot en vooral ook zeer kostbaar
probleem. Door ophoping van zware metalen en organische microverontreinigingen kan gebaggerd slib niet meer op een goedkope manier
worden verwerkt.
eutrofiëring. Door de aanvoer van nutriënten wordt het water steeds
voedselrijker. Dat leidt tot een algenbloei waarbij sommige organismen,
zoals waterplanten, geen kans meer hebben. Het water ziet eruit als een
groene soep en is visueel dus onaantrekkelijk. Enkele blauwalgen kunnen
lichte irritaties bij mensen veroorzaken als men er mee in contact komt.
Op het moment dat algen massaal afsterven kan er een zuurstoftekort
optreden in het water met alle problemen van dien.
zuurstofgebrek. Na een flinke algenbloei gevolgd door een sombere
periode en vooral na een overstorting met een flinke vuilemissie kan het
zuurstofgehalte sterk dalen of kan er zelfs zuurstofloosheid optreden. Het
eerste dat men er van merkt is vissterfte. Ook vele andere organismen
zullen afsterven. Het gaat vaak gepaard met stankoverlast. De kans op
het optreden van botulisme neemt toe.
een onevenwichtige visstand. De hoeveelheden vis uitgedrukt in kg/ha
kunnen aanzienlijk zijn, maar de soortensamenstelling kan vrij eenzijdig
zijn. Vooral de brasem gaat overheersen, een vis die zich thuis voelt in
troebel water en door zijn voedingspatroon algengroei bevordert. Men
spreekt over verbraseming van oppervlaktewater,
bacteriële verontreiniging. Vooral na een overstorting neemt de besmetting met bacteriën van menselijke oorsprong toe waarvan een aantal zich
geruime tijd in het slib kunnen handhaven. Het water is bacteriologisch
onbetrouwbaar. De levenskansen voor Clostridium botulinum, de
veroorzaker van botulisme, nemen toe in vervuild water.
Bestuurlijke, financiële en juridische problemen
Niet gebrek aan kennis, maar bestuurlijke, financiële en juridische problemen en
de financiering vormen de grootste belemmering om te komen tot integraal
waterbeheer. Glasbergen et al (1988) maakten hier reeds gewag van.
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Bij aanleg was de handhaving van de waterkwaliteit van te gering belang, deels
door gebrek aan kennis, deels door bestuurlijke keuzes. De kennis omtrent
vervuiling is flink toegenomen.
3.2.

Relatie oppervlaktewater-groenvoorzieningen
Er is een direct verband tussen het groenbeheer en het oppervlaktewater in de
gemeente Ede. De vijvers en singels liggen bijna zonder uitzondering in zones
die in het kader van de ecologisch groenbeheer zijn aangewezen als openbaar
groen met (potentiële) natuurwaarden.
Die natuurwaarden worden met het huidige beheer alleen nagestreefd boven de
waterspiegel of sterker nog boven de beschoeiïng. Het water zelf heeft nu nog
zeer weinig natuurwaarden.
Via het peilbeheer is er een indirect verband met het groenbeheer. Het gevoerde
peil is van invloed op de grondwaterstand in de wijken, en deze grondwaterstand
is weer van invloed op de beplantingen.

3.3.

Relatie oppervlaktewater-rioolbeheer
Een groot aantal van de vijvers en singels hebben een overstortfunctie. Dat heeft
verstrekkende gevolgen voor het ecosysteem van de betreffende wateren. Te
onderscheiden zijn effecten op korte en lange termijn.
Enkele van de belangrijkste kortstondige gevolgen, bij een overstorting van enige
omvang, zijn:
Een verhoging van de waterstand gedurende korte tijd. Tijdens deze
periode neemt de stroomsnelheid toe, waardoor de verblijftijd van het
water verkort wordt.
Een temperatuurdaling als het oppervlaktewater warmer is dan 14 of 15
°C of een temperatuurstijging als het oppervlaktewater kouder is dan 12
°C.
Tijdens een overstorting treden vaak een sterke vertroebeling en
kleurverandering van het water op, soms gepaard gaande aan een
duidelijke rioolstank of de aanwezigheid van drijvend vuil.
Het zuurstofgehalte kan vlak na een overstort even stijgen om vervolgens
sterk te dalen. Na enige dagen treed een herstel op.
De vijvers en singels houden vaak een groot deel van de nutriënten en
organisch materiaal van de overstorting uit het rioolstelsel vast.
De gehalten aan bacteriën van faecale oorsprong nemen drastisch toe.
Grote delen van de populaties aan algen, microfauna en grotere dieren
verdwijnen uit het open water. Het meest in het oog springend kan
vissterfte zijn. Veel soorten kunnen overleven op beschutte plaatsen zoals
de oeverzone, tenminste als die zodanig is ingericht dat die beschutting
kan bieden.
Onder gunstige weersomstandigheden kan een flinke algenbloei optreden
doordat het water is verrijkt met een grote hoeveelheid makkelijk opneembare nutriënten.
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Belangrijke, langdurige effecten van overstortingen zijn:
Er wordt een aanzienlijke sublaag gevormd, dat een hoog gehalte aan
goed verteerbaar organisch materiaal en betrekkelijk hoge gehalten aan
nutriënten, organische microverontreinigingen en zware metalen heeft.
Bacteriën van faecale oorsprong kunnen in problematische concentraties
voor blijven komen.
De levensgemeenschap in de vijvers is verstoord. Dieren die goed
bestand zijn tegen vervuiling overheersen en van de algen komen de
snel groeiende soorten het meest voor.
De effecten van overstortingen worden versterkt door de andere bronnen van
vervuiling. Verder draagt de interne produktie ook bij aan het dikker worden van
de sliblaag. Door de grote voedselrijkdom produceren planten en vooral algen
grote hoeveelheden organische stof, waarvan een gedeelte naar de bodem zakt
zonder helemaal te worden afgebroken.

3.4.

Relatie oppervlaktewater-ontwatering
De vijvers en singels zijn aangelegd om voor ontwatering van het stedelijk gebied
te zorgen. Voor het vervullen van deze functie moeten de vijvers en singels
voldoende gedimensioneerd zijn om de onttrekking te garanderen. De ligging, de
vorm, de grootte van een vijver en de hellingsgraad van het talud kunnen van invloed zijn op het waterecosysteem. Om de ontwateringsfunctie te garanderen
moeten de vijvers en singels regelmatig worden gebaggerd.
De waterkwaliteit wordt beïnvloed door de hoeveelheid kwelwater. In het
algemeen kan worden gesteld dat de kwelhoeveelheden niet dusdanig zijn dat
het water regelmatig ververst wordt, op deze wijze is de invloed dus niet zo
groot. Wel kan door de aanvoer van zuurstofloos kwelwater het grensvlak
aëroob/anaëroob sediment verschuiven in de richting van het bovenstaande
water. Dat betekent dat het bovenste laagje van het slib, dat nog zuurstof bevat,
nu zuurstofloos wordt. Hierdoor wordt b.v. de nalevering van fosfaat uit het sediment naar het water bevorderd, dus komt er meer fosfaat in oplossing waardoor
de algengroei bevorderd wordt.
De waterkwaliteit kan ook rechtstreeks worden beïnvloed door de samenstelling
van het kwelwater. Het grondwater heeft een relatief hoge concentratie aan
nitraat. Het oppervlaktewater wordt dus met de kwel belast met nitraat.
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4.

OPPERVLAKTEWATERKWALITEIT

4.1.

Slibproblematiek

4.1.1.

Inleiding
Het slib is grofweg op twee eigenschappen beoordeeld, nl. wat betreft de
microverontreinigingen en wat betreft de ecologische betekenis. Het onderzoek
naar microverontreinigingen is vooral verricht om inzicht te krijgen in de
problemen die zijn te verwachten met de verwerking van het slib. De microverontreinigingen hebben ook invloed op het functioneren van ecosysteem,
maar dat is een te complexe materie om in een kort durend onderzoek vast te
stellen.
Van het slib zijn ook de gehalten aan organische stof, N-kjeldahl (maat voor
organisch gebonden stikstof en ammonium) en totaalfosfaat bepaald. Met behulp
van deze getallen is grofweg wat te zeggen over de mate van eutrofiëring van
het water. Verder is het slib op het oog beoordeeld.

4.1.2.

Microverontreinigingen
Gegevens over de vervuiling van de vijvers en singels met microverontreinigingen
zijn uit diverse bronnen verzameld.
Op 6 augustus 1990 zijn in een aantal vijvers en singels slibmonsters genomen.
Vervolgens zijn op 20 november 1990 in samenwerking met het zuiveringsschap
Veluwe nog een aantal singels bemonsterd.
De keuze van de vijvers en singels was zodanig dat ze representatief waren voor
alle vijvers en singels; d.w.z. wateren belast met overstorten uit het gemengde
stelsel of alleen met overstorten uit het gescheiden stelsel. Ter vergelijking is ook
een singel bemonsterd die niet belast door een overstort uit één van de
genoemde stelsels.
In het kader van de reconstructie van de Galvanistraat zijn de singels langs deze
straat bemonsterd op 27 juli 1990.
Verder zijn in het recente verleden diverse andere vijvers en singels bemonsterd.
In 1989 zijn singels bemonsterd ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden. In
1988 zijn twee wateren bemonsterd in het kader van een onderzoek voor de
provincie Gelderland (gepubliceerd in het rapport 'Waterbodem in zicht'). In 1987
zijn een aantal wateren opgenomen in het onderzoeks programma van de
NWRW (Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit) thema 9, het rapport
hierover zal begin 1991 verschijnen.
Al met al zijn waarden bekend van een aanzienlijk deel van de vijvers en singels.

Resultaten
In bijlage A worden de resultaten gepresenteerd. Het blijkt dat het organische
stof gehalte overal erg laag is, van 0,6 % in de referentiesingel (12) tot 1,8 % in
het gedeelte van de Kraatsvijver (1c) waar een regenwaterriool op loost. Dat
heeft gevolgen voor de microverontreinigingen die vaak sterk gebonden zijn aan
organische stof. De normen zijn dan ook gerelateerd aan het organische stof ge-
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halte. Concreet betekent het dat de microverontreinigingen mobieler zijn en de
normen strenger.
Opvallend zijn de hoge zinkconcentraties in de singels 9, 10, 19, 20, 21,22 alle
op niet al te grote afstand van de spoorsloot.
De PAK-totaal waarde volgens Borneff overschrijdt in zeven van de dertien
onderzochte singels de A-waarde. Ook de concentraties van enkele individuele
PAK-componenten overschrijden de A-waarde en helaas niet de meest onschuldige van het stel.
De EOX-concentratie is op een aantal lokaties te hoog.
In twee van de drie singels waar organochloorpesticiden zijn onderzocht liggen
vooral de gehalten van ßHCH veel te hoog.
De gehalten aan minerale olie zijn op sommige lokaties duidelijk te hoog, voor
andere lokaties is helaas de analyse niet goed uitgevoerd.
Binnen de lokatie Kraatsvijver (d.w.z. de monsterpunten 1a,b en c) is voor de
zware metalen cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink en arseen een
duidelijke concentratietoename zichtbaar in de richting van het gedeelte met de
regenwaterrioolinlaat. Voor de PAK-concentratie is een dergelijk verloop niet
zichtbaar.
Beoordeling volgens de normen uit de derde Nota Waterhuishouding die in de
toekomst gaan gelden geeft een nog slechter beeld. Slechts twee van de
onderzochte wateren voldoen aan de algemene milieukwaliteit (klasse 1),bij vier
andere liggen de waarden tussen de algemene milieukwaliteit en de toetsingswaarde (klasse 2) en de overige zeven hebben waarden die boven de toetsingswaarde liggen (klasse 3).
In bijlage B worden de classificaties gegeven volgens de Leidraad bodemsanering, de Interimregeling van Rijkswaterstaat en de Derde Nota Waterhuishouding.
In fig. 4.1.wordt de klasse-indeling van de vijvers en singels volgens de Derde
Nota Waterhuishouding weergegeven.
Conclusies
Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt dat op elf van de dertien
onderzochte lokaties het slib matig tot sterk verontreinigd. Op basis van de
huidige normen zal dit slib naar de stort moeten worden afgevoerd. Een gedeelte
van het matig verontreinigde slib zou mogelijk volgens de planafwijking van het
Afvalstoffenplan op een aantal voorwaarden verwerkt mogen worden; het sterker
verontreinigde slib zal ook dan moeten worden gestort.
Op de lokaties Koekeltse Boslaan(12) en de vijver in Bennekom (Pinksterbloem)
zijn geen verhoogde gehalten van de onderzochte stoffen aangetroffen.
Voor het verschil in verspreidingspatroon tussen de zware metalen en de PAKcomponenten zijn verschillende verklaringen mogelijk. Het is mogelijk dat de
zware metalen zich beter binden aan lutum of aan het wat hogere gehalte aan
organische stof en daardoor sneller uitzakken. Een andere mogelijkheid is dat
het nabijgelegen wegdek de belangrijkste bron voor zware metalen is en via de
overstort uit het gemengde stelsel minder zware metalen worden geloosd. Ook
kunnen de bronnen voor PAK-componenten veel diffuser zijn.

WATERBODEMKWALITEIT KERN EDE
Toetsresultaat volgens 3e Nota Waterhuishouding '89
i

i

klasse 1 (voldoende)
klasse 2 (matig)
klasse 3 (slecht)
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De singels Lichtenbeek (9), Koekeltse Boslaan (10) en Koekeltse Boslaan (12)
zijn wat ligging betreft onderling te vergelijken. Eén singel (9) wordt belast door
een aanzienlijke overstort uit het gemengde stelsel, één (10) door een regenwaterriooloverstort en de derde (12) is onbelast. Het blijkt dat zowel overstorten uit
het gemengde stelsel als regenwaterriolen flink vervuilend werken.
De hoge zinkgehalte in singels nabij de spoorsloot maakt het grondwater zeer
verdacht ( zie ook onderzoek NWRW, § 4.2). Er zal nader onderzocht moeten
worden in hoeverre het grondwater vervuild wordt vanuit de spoorsloot.

4.1.3.

Actuele hoeveelheid slib
Verspreiding
In de onderzochte vijvers en singels is een groot aantal steekproeven genomen
om de slibdikte te bepalen. Daarin is een verspreidingspatroon herkenbaar. De
sublaag is in de buurt van riooloverstorten en van regenwaterriooloverstorten
dikker. De slibdikte vertoont ook een verband met het onderwatertalud; vlak bij
de oever, op de piasberm, is minder slib aanwezig dan in het diepere gedeelte
middenin de vijvers en singels.
De geschatte slibhoeveelheden voor een aantal vijvers en singels staan in bijlage
C vermeld.

slibdikte

- afstand tot overstort

figuur 4.3. Schematische verdeling van het slib t.o.v. de overstort.

4.1.4.

Slibproduktie
Om te voorkomen dat zich al te veel slib vormt is het noodzakelijk om inzicht te
verkrijgen in de potentiële bronnen van slib. Die bronnen zijn overstortingen uit
het gemengd rioolstelsel, regenwaterrioolinlaten, afspoeling uit de directe
omgeving, blad en andere plantenresten uit de directe omgeving, inwaaiend stof,
voeren van eenden en vissen, uitwerpselen van eenden en tot slot de interne
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produktie. Onder interne produktie wordt verstaan de slibaanwas door vorming
van organische stof in het water zelf. Algen en waterplanten kunnen bij een voldoende hoeveelheid nutriënten een aanzienlijke hoeveelheid organische stof
vormen. Een groot gedeelte hiervan wordt weer afgebroken maar een gedeelte
blijft aanwezig in de vorm van humus.
Een probleem bij het schatten van de hoeveelheden is de vorm waarin de
stoffen wordt aangevoerd. Met de zand en lutum fractie zal niet veel gebeuren
met de organische stof des te meer. Dat kan worden afgebroken of er kan juist
meer organische stof worden gevormd. De hoeveelheid gevormd slib is dus niet
gelijk aan de hoeveelheid aangevoerd materiaal.
Overstorten
Een zeer grote bron, maar op basis van de huidige gegevens moeilijk te
kwantificeren. Verdere studie zal moeten uitwijzen hoe groot de vuilemissie is.
Nutriëntenaanvoer via grondwater
Het grondwater in de gemeente Ede is in behoorlijke mate verontreinigd met
nitraat (onderzoek KIWA). Ook is de grond verzadigd met fosfaat en zal dit ook
uitspoelen, dit proces is moeilijk te kwantificeren. Fosfaat wordt vrij sterk
gebonden in de bodem en de afgifte verloopt vertraagd. Ook bij een teruglopende bemesting zal volgens alle modellen (Uunk,1990) de uitspoeling van fosfaat
uit fosfaatverzadigde bodems de komende jaren nog toenemen.
De nitraatstroom is beter te kwantificeren. De hoeveelheid die het oppervlaktewater bereikt is echter afhankelijk van tal van processen.
Zo kan tegenstrijdig genoeg vervuiling met organische stof het effect van nitraat
neutraliseren. Bij veel organische stof in het bodemslib zal alle zuurstof worden
verbruikt. Bij afwezigheid van zuurstof kunnen andere stoffen zoals sulfaat en
nitraat als oxidator optreden. Sulfaat wordt omgezet in waterstofsulfide (H2S) dat
verantwoordelijk is voor de kenmerkende rotte eieren lucht. Nitraat wordt omgezet
in stikstofgas en ontwijkt naar de atmosfeer, een verdwijnt daarmee uit het
systeem. Bij de afbraak van de organische stof komt wel weer een N-nutriënt vrij
in de vorm van ammonium.
De afbraaksnelheid is afhankelijk van de temperatuur en zal in de winter
(wanneer de aanvoer het grootst is) op een laag niveau liggen.
Het is moeilijk te zeggen wat het netto effect zal zijn.
Voeren van vissen en eenden
Er zijn twee bronnen van de slibproduktie door direct menselijk handelen, nl.
door het voeren van vissen en eenden.
Vissers gooien aai.zienlijke hoeveelheden visvoer (liever teveel dan te weinig) in
het water om vissen naar hun visplek te lokken. Er komen in de loop van het
seizoen steeds meer klachten van vissers dat de vis niet meer beetgraag is door
het overmatig voeren. Vooral viswedstrijden zijn berucht en kunnen zo een
aanzienlijke stootbelasting geven. Een schatting van de hoeveelheden is moeilijk
te maken. De 'produktie' van individuele vissers kan variëren van nul tot wel tien
kilo op een dag. De bezetting met vissers varieert 's-zomers van enkelen (<5)
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per hectare viswater op een rustige dag tot enkele tientallen (30-40) per hectare
viswater. Het is reëel om te stellen dat per ha enkele tonnen visvoer het oppervlaktewater belasten. Voor enkele zeer intensief gebruikte vijvers zoals de Vicvesta- en de van Steenbergenvijver zal dit wat hoger (zeker 10 ton) liggen, mede
omdat hier viswedstrijden worden gehouden.
De samenstelling van het voer varieert van brood, aardappelen (karpervissers),
diverse zaden (hennepzaad) tot diverse wormen. Het voer is biologisch
afbreekbaar, maar de snelheid van afbraak verschilt sterk.
Het aantal eenden is aanzienlijk. In bijlage D een overzicht van de aantallen voor
de diverse vijvers en singels. Welke hoeveelheden voer deze vogels krijgen is
moeilijk in te schatten, maar aannemelijk is dat het in de orde van grootte van
enkele tonnen per ha per jaar liggen.
Overige bronnen
Tot slot zijn er nog een aantal bronnen die bij kunnen dragen aan de slibvorming:
Blad en ander groen afval
Afspoeling
Inwaaiend stof
4.1.5.

Eutrofiëring
Van dezelfde monsters als voor het onderzoek naar microverontreinigingen is ook
het N-kjeldahl gehalte en het P-totaal gehalte bepaald. Tevens is van ieder
deelmonster de kleur, de geur, de laagverdeling en het voorkomen van
macrofauna beoordeeld.
Resultaten
De N-kjeldahl gehalten variëren 0,3 g/kg d.s. in de referentiesingel aan de
Koekeltse Boslaan tot 1,6 g/kg d.s. voor het gedeelte van de Kraatsvijver dat
belast is met een regenwaterriooloverstort.
Het P-totaal gehalte varieert van 0,08 g/kg d.s. in de referentiesingel(12) tot 0,39
g/kg d.s. in lokatie c van de Kraatsvijver(l).
Uiterlijk verschilt het slib van een dikke zwarte, naar rotte eieren ruikende (dus
anaërobe), gemakkelijk opwervelbare laag slib op lokatie Koelhorst(4) tot een
zandige bodem met een zeer dunne laag bruinachtig slib (dus duidelijk aëroob),
dat moeilijk opwervelbaar is, in de referentiesingel aan de Koekeltse Boslaan.
Conclusies
De singel aan de Koekeltse Boslaan oogt vrij schoon en dat is ook terug te
vinden in de gehalten aan nutriënten.
Ook de vijver in Bennekom(Pinksterbloem) heeft vrij lage gehalten aan N-kjeldahl
en totaal-P, zij het een fractie hoger als in de singel aan de Koekeltse boslaan.
Dat zou in overeenstemming kunnen zijn met het uiterlijke beeld van beide wateren: een soortenrijke vegetatie met een bedekkingsgraad van ca 25% in de

Koekettse Boslaan en een soortenarme vegetatie (vooral waterpest en lisdodde)
met een bedekkingsgraad van meer dan 50 % in de vijver te Bennekom.
De overige vijvers hebben alle vrij hoge gehalten aan N-kjeldahl en P-totaal. Het
water is over het algemeen zeer troebel door de sterke algengroei. Er is dus
sprake van een sterke eutrofiëring.
4.2.

Resultaten NWRW werkgroep
De NWRW werkgroep thema 9 heeft in 1987 onderzoek gedaan naar effecten
van overstorten op oppervlaktewater. De in dit verband onderzochte waterpartijen
zijn de Kraatsvijver (1), de singel Lunenburg (2), de singel Lumièrestraat (19) en
de van Steenbergenvijver (23).
Het rapport verschijnt begin 1991.Maar aangezien het onderzoek gedetailleerder
was dan binnen het kader van het Integraal Gemeentelijk Waterbeheer mogelijk
was is het zinvol een samenvatting van dit onderzoek te geven.
De lokatie Kraatsvijver(l) betreft een verbeterd gemengd rioolstelsel van een
groot rioleringsgebied met een onoverdekt bergbezinkbassin. Via dit bassin wordt
onder het wateroppervlak overstortwater geloosd op een grote stadsvijver met
stagnant water. Na de overstorting in juli 1987 is een grote hoeveelheid overstortmateriaal (papier, inlegkruisjes e.d.) op de oever en in de oevervegetatie
waargenomen. Het water had een rioolgeur en was groen/grijs van kleur en
troebel. Na de overstorting in september 1987 is een drijflaag gesignaleerd.
Op korte en middellange termijn zijn verhoogde BZV-waarden verhoogde
concentraties ammonium-stikstof en totaal-P gemeten. Kort na de overstorting zijn
zuurstofgehalte en elektrisch geleidingsvermogen verlaagd. Op middellange en
lange termijn veroorzaakt een algenbloei verhoogde chlorofyl-a-concentraties
(maat voor algenhoeveelheid), sterk verhoogde zuurstofgehalten en verhoogde
pH-waarden.
Tot op lange termijn worden verhoogde aantallen thermotolerante coli-bacteriën
(maat voor vervuiling met bacteriën) waargenomen. De concentraties zink, lood
en koper in de sublaag overschrijden de advies-grenswaarden.Tenslotte zijn ook
ondermeer de concentraties van divers PAK's en PCB's in het sediment verhoogd.
De algenbiomassa bereikt incidenteel zeer hoge waarden. De oorzaak hiervan is
een langdurige bloei van Scenedesmus soorten (groenalgen) en Oscillatoria
agardhii (blauwalgen). De algensamenstelling is vrijwel permanent verstoord.
Samenvattend kan worden gesteld dat ondanks een vrij groot ontvangend water
en ondanks de aanwezige randvoorziening toch nog aanzienlijke effecten in het
ontvangend water optreden, met name ten aanzien van metalen en enkele organische microverontreinigingen in het sediment. Dit heeft dan ook veel te maken
met het feit dat het verhard oppervlak zeer groot, het terrein geaccidenteerd en
het ontvangend water stilstaand is.
De lokatie Lumièrestraat(19) wordt belast met een regenwaterriool.
De fysisch/chemische waterkwaliteit is zeer sterk beïnvloed na de regenwaterlozingen. Er zijn kort na de lozingen hoge BZV-waarden, ammonium-N-concentraties en P-totaal-concentraties gemeten. Het vanwege de kwel zeer hoge
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geleidingsvermogen is zeer sterk afgenomen na een regenwaterlozing (een factor
10) door verdunning met regenwater. De zuurstofgehalten zijn laag.
Kort na de overstorting zijn in het kader van aanvullend onderzoek microverontreinigingen hoge concentraties cadmium, koper, lood en zink gemeten vergeleken met het referentiepunt. De zink-concentraties die zijn gemeten overschrijden
de advies-grenswaarden.
De bacteriologische waterkwaliteit is na de regenwaterlozingen verslechterd. Er
zijn zeer hoge aantallen thermotolerante coli gemeten. Dat kan het gevolg zijn
van foutieve aansluitingen. Ook op langere termijn na de lozingen zijn duidelijk
verhoogde aantallen gemeten, die de basiskwaliteitssnorm overschrijden. Dit
houdt mogelijk verband met tussentijds opgetreden regenwaterlozingen bij
kleinere buien.
De macrofauna (de met het oog zichtbare waterbeesten) is zeer soortenarm. Het
watermilieu ter plaatse wordt geheel bepaald door een dikke, zwarte zuurstofloze
sliblaag. Als gevolg van de frequent optredende lozingen is er heel duidelijk
sprake van een permanent verstoorde situatie.
Wat betreft het kwelwater in de singel langs de Lumièrestraat wordt gesteld:
"Een factor die het ontvangend water parten speelt, en zeker ook een belangrijke
rol in de verontreiniging met microverontreinigingen, is de zeer slechte kwaliteit
van het kwelwater. Dit wordt indirect veroorzaakt door een effluentlozing van een
chemisch bedrijf op de sloot ten zuiden van de spoorlijn. De waterbodem in de
spoorsloot bevat zeer hoge zinkgehalten. Ook het grondwater is plaatselijk zeer
sterk verontreinigd met zink. Dit grondwater met zeer hoge concentraties zink en
een zeer hoog elektrisch geleidingsvermogen kwelt op in de op enkele tientallen
meters afstand gelegen onderzochte singel."
4.3.

Hydrobiologische effecten

4.3.1.

Inleiding
Van de diverse vijvers en singels zijn een aantal hydrobiologische parameters
beoordeeld. Dat is vooral in kwalitatieve zin gebeurd en niet in kwantitatieve omdat hiervoor de tijd en de middelen ontbraken. Wat het fytoplankton (algen)
betreft zijn van een aantal wateren de meest voorkomende soorten gedetermineerd. Zo wordt ook globaal wat over het zoöplankton vermeld. Voor de macrofauna werd de bovenlaag van de sedimentmonsters beoordeeld. Voor de hogere
organismen wordt verwezen naar een onderzoek over het voorkomen van amfibieën en naar een visserijkundig onderzoek dat door de OVB (Organisatie ter
Verbetering van de Binnenvisserij) is verricht.

4.3.2.

Visstand
Visserijkundig onderzoek
Op 19 oktober 1990 is in opdracht van de gemeente Ede door de OVB een
visserijkundig onderzoek uitgevoerd in de gemeentesingels langs de Koelhorst(4)
en Lunenburg(2) te Ede. Hierbij zijn de soortensamenstelling, de lengte-opbouw
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van de verschillende vissoorten, de groei en de conditie van de gevangen vis
bepaald.
Tijdens de visstandbemonstering zijn 8
vissoorten gevangen. Brasem,
blankvoorn en karper zijn de belangrijkste vissoorten op de singel langs
Lunenburg. Op de singel langs de
Koelhorst is nagenoeg geen brasem in
de vangst aangetroffen. Waarschijnlijk
wordt de visbezetting, soortensamenstelling en voorkomen van de verschillende jaarklassen sterk beïnvloed
door mogelijke riooloverstorten op de
singel langs de Koelhorst. Ook het
verschil in jaarklassterkten van brasem
en blankvoorn kan hiermee worden verklaard.
figuur 4.4. De brasem
De groei van de witvissoorten was over het algemeen in beide singels slecht. De
conditie van de kleine brasem was over het algemeen voldoende maar nam af
bij toenemende lengte. De conditie van de blankvoorn op de singel langs
Lunenburg varieerde sterk, terwijl de conditie van deze vissoort op de singel
langs de Koelhorst voldoende mag worden genoemd. Opvallend is de afwezigheid van (visetende) roofvissen op beide singels.
De visbezetting in de singel langs de Koelhorst lijkt laag. Waarschijnlijk is dit te
wijten aan de riooloverstorten die op dit water plaatsvinden. De visbezetting op
de singel langs Lunenburg lijkt daarentegen hoog ( ca. 500-550 kg/ha). Dat is
meer dan het water onder de huidige milieu-omstandigheden bij een goed
groeiende visstand kan herbergen (naar schatting 350-450 kg/ha).
Om voor de gemeente tot de gewenste situatie te komen, te weten een meer
natuurlijk uiterlijk van de singels, wordt voor de singel langs Lunenburg
aanbevolen het beheer te richten op het overgangswatertype 1 ( zie bijlage E).
Hiertoe dient de plantengroei te worden gestimuleerd door -direct: de aanplant
ervan en- indirect: baggeren en het uitzetten van pootsnoekjes. Eveneens is een
uitdunning van de witvisstand gewenst.
Tijdens het visserijkundig onderzoek is reeds 30 kg kleine brasem verwijderd.
Indien na 3 jaar de zichtdiepte niet tot gemiddeld 60 cm in de zomerperiode is
toegenomen, dient meer witvis te worden verwijderd.
Het watermilieu in de singel langs de Koelhorst is alleen structureel te verbeteren
door maatregelen die er toe leiden dat geen riooloverstort meer plaatsvindt op
deze singel.
Visstand inventarisatie overige vijvers
Kennis over de visstand is op diverse manieren verworven, te weten via
gesprekken met vissers en medewerkers van de afdeling Groenvoorzieningen,
door vissterftes die optraden na overstorten en door het leegvissen van de
leeggepompte singels aan de Galvanistraat(21,22).
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blankvoorn

o v e r i g e 3,2%

62,4%

brasem

34,4%

figuur 4.5. Een voorbeeld van de eenzijdige samenstelling van de visstand
(aantalsverdeling singel Lunenburg, 19-10-1990).
Uit de gesprekken bleek dat een aanzienlijk gedeelte van de vijvers en singels
verbrasemd was, vooral ook de groter vijvers zoals de Kraatsvijver(l), de Victoria
Vestavijver(17) en de van Steenbergenvijver(23). Naast brasem zijn volgens de
betrokkenen blankvoorn en karper algemeen aanwezige vissen. Ook wordt
gewag gemaakt van enkele grote snoeken.
Vissterfte van enige betekenis werd in 1990 geconstateerd in de Kraatsvijver en
de singels bij Koelhorst(4), Steneveld(8) en Lichtenbeek(9). Vooral in de singels
ging het om zeker enkele honderden tot mogelijk enkele duizenden vissen.
Daaronder bevonden zich veel brasems (tot een grootte van 40 cm), blankvoorntjes en enkele grote karpers. Het is waarschijnlijk dat een flink deel van de dode
kleinere vissen al door kokmeeuwen verorberd was voor de dode vissen konden
worden opgeruimd.
De singels langs de Galvanistraat werden eind 1990 i.v.m. herconstructie
werkzaamheden leeggepompt. Bij de lage waterstand deed een grote schare
kokmeeuwen zich al te goed aan kleine visjes. De overgebleven vis werd door de
Federatie van Hengelsportverenigingen (de pachter van dit viswater) weggevangen. De visstand was hier behoorlijk gevarieerd: enkele snoeken, zeelt, rietvoorn,
ruisvoorn, blankvoorn, kolblei. Kortom een overgangswatertype 1 (baarsblankvoorn type). De oorspronkelijke hier uitgezette graskarpers werden hier niet
meer aangetroffen.
Qua visstand was het dus één van de beste singels. De singel had een redelijk
natuurlijk karakter doordat op diverse plaatsen in de piasberm oeverplanten
groeiden.
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4.3.3.

Overige hydrobiologische parameters
Fytoplankton (algen)
Als indicatie voor de grootte van de algenbiomassa kan de doorzicht dienen.
Beter zou het zijn het chlorofyl gehalte te meten, maar dat is veel kostbaarder.
In alle grotere vijvers was de algenbiomassa de gehele zomer zeer hoog. De
doorzicht lag vrijwel constant tussen de 20 en 30 cm, hetgeen gering is. In de
van Steenbergenvijver nam de doorzicht in augustus en september zelfs af tot
10-20 cm. Na overstorten was in de nabijheid van de overstort de algenbiomassa
tijdelijk lager, maar dat hersteld zich binnen enkele dagen. Alleen in de
Kraatsvijver duurde het herstel na de grote overstort van 29-07-1990 wat langer.
In de meeste singels en kleinere vijvers was er ook sprake van een aanzienlijke
algenbloei. Alleen de singel langs de Koekeltse Boslaan (doorzicht tot op de
bodem) en twee vijvers in Bennekom hebben een lage algenbiomassa. In singels
met relatief grote overstort (b.v. Koelhorst) duurt het lang voor weer hoge
algenbiomassa's optreden. Waarschijnlijk komt dit ook omdat de afvoersnelheid
voor langere tijd wat hoger is.
De soortensamenstelling is over het algemeen zeer beperkt. Er is op de meeste
punten sprake van een flinke bloei van algen uit de Chlorococcales(groenalgen)Cyanobacteria(blauwalgen)-plankton gemeenschap. Er zijn natuurlijk seizoenseffecten te onderkennen maar er is sprake van een langdurige bloei van Scenedesmus spp (algemene groenalg) en Oscillatoria agardhii (algemene blauwalg),
terwijl ook nog veel Cryptophyta en Xanthophyta aanwezig zijn.
Zoöplankton
De meeste punten blijken een relatief soortenarme zoöplanktongemeenschap te
herbergen. De aantallen zijn over het algemeen laag. Rotatoria en Cladocera
spelen hierbinnen getalsmatig een grote rol. Op grond van de visuele waarnemingen en fysisch-chemische effecten zou enige invloed van de overstortingen
op de zoöplanktonsamenstelling mogen worden verwacht. Ook op de punten
zonder overstortingen is de samenstelling vrij eenzijdig, dat wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door het grotendeels ontbreken van water- en oeverplanten.
Macrofauna
De macrofauna is alleen globaal in het slib beoordeeld en bleek in veel gevallen
zeer soortenarm.
Vegetatie
Er is geleken naar drie categorieën vegetatie ni. de echte waterplanten
(ondergedoken en drijvend), oeverplanten en de kruidenvegetatie op de oever
net boven de waterlijn.
Echte waterplanten komen nauwelijks voor in de vijvers en singels. Er zijn een
paar uitzonderingen waarvan de singel aan de Koekeltse Boslaan de mooiste is.
Deze singel heeft namelijk een gevarieerde begroefing met onder andere drijvend
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en klein fonteinkruid, mannagras en als oeverplanten pijlkruid, waterweegbree,
grote en kleine lisdodde.
In de singel daarop volgend zijn dezelfde waterplanten aanwezig maar in
geringere hoeveelheid en duidelijk aangetast.
Verder hebben enkele vijvers in Bennekom een grote biomassa aan waterpest en
oeverplanten als riet, grote en kleine lisdodde.
In de Kraatsvijver zijn in het uiterst noordelijke gedeelte enkele waterlelies
aanwezig.
De andere vijvers en singels en singels worden gekenmerkt door algenrijk,
troebel water waar geen enkele hogere waterplant in voorkomt.
Oeverplanten komen meer voor zij het ook niet in grote aantallen. In singels met
een beschoeiïng van betonstenen komen in het geheel geen oeverplanten voor,
door de constructie is dat vrijwel onmogelijk. Bij de singels met het oudere type
Azobé-beschoeiïng groeien op enkele plekken oeverplanten (riet, grote en kleine
lisdodde, gele lis, liesgras en enkele zeggesoorten). Vooral op plekken waar de
beschoeiïng beschadigd is en een overgangszone is ontstaan van land naar
water, krijgen oeverplanten een kans. Van daaruit zijn ook enkele stukjes van de
piasberm gekoloniseerd. Het bedekkingspercentage is over het algemeen lager
dan 5%. Alleen de nu vergraven singel aan de Galvanistraat had een bedekkingspercentage van ca 25 %. (Deze singel bleek ook een zeer gevarieerde
visstand te hebben met o.a. snoek en zeelt).
In enkele ondiepere gedeelten van de vijvers komen oeverplanten voor, al dan
niet aangeplant.
Door het gevoerde ecologisch groenbeheer wordt een kleine rand langs de
singels niet gemaaid in de zomer. Hierdoor ontstaat een visueel aantrekkelijke
overgang tussen talud en water. De soorten die hier voorkomen zijn vochtminnend dan wel vochttolerant.
4.4.

Zuurstofhuishouding

4.4.1.

Inleiding
Een direct in het oog lopend probleem van het oppervlaktewater is de vissterfte.
De oorzaken kunnen zeer divers zijn, maar de belangrijkste is toch wel het
zuurstofgebrek na een overstort. Ook het afsterven van algen na een uitbundige
bloei kan ook zuurstofgebrek en dus vissterfte veroorzaken. Het is overigens een
misvatting dat algengroei altijd een zuurstoftekort veroorzaakt. Er is wel sprake
van een probleem, maar dat probleem is dat er enorme schommelingen in het
zuurstofgehalte optreden. Aan het eind van de dag kan een forse oververzadiging optreden van soms wel 200 %, om vervolgens in de loop van de nacht ver
terug te zakken, waardoor een zuurstof gebrek ontstaat. Een dergelijke oververzadiging is ongewenst omdat het samengaat met een hoge pH (hoge alkaliteit).
Zuurstofproblemen kunnen zich voordoen als na een uitbundige bloei een aantal
sombere dagen volgen. Dan wordt overdag weinig zuurstof geproduceerd en 'snachts des te meer wordt verbruikt door de grote algenmassa.
Daarnaast kunnen zich nog diverse incidentele oorzaken van zuurstofloosheid
voordoen, zoals bijvoorbeeld illegale lozingen en ongelukken.
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Vissterfte is echter maar één van de gevolgen van een slechte zuurstofhuishouding. Als de waterbodem zuurstofloos wordt heeft dat bijvoorbeeld effect op tal
van processen in het ecosysteem.
4.4.2.

Zuurstofmetingen
Er zijn op 5 september 1990 zuurstofmetingen uitgevoerd in tal van vijvers en
singels. De resultaten hiervan worden weer gegeven in figuur 4.x.
De zuurstofgehalten zijn onververdeeld in drie categoriën:
0 2 < 5 mg/l, voldoet niet aan de norm voor basiskwaliteit en is
slecht te noemen en schadelijk voor vissen.
0 2 < 7 mg/l, matige kwaliteit.
0 2 > 7 mg/l, goed; echter in sommige gevallen matig door een flinke
oververzadiging aan zuurstof hetgeen vooral schadelijk is doordat de
pH dan ook flink oploopt.
De reden voor verrichten van de metingen was de aanzienlijke overstort op
diverse singels op 4 september 1990. De weersomstandigheden op 5 september:
eerst onbewolkt maar al snel half tot zwaar bewolkt, max. temperatuur 19 °C, in
het begin van de dag zwakke wind, later matige wind. Kortom matige omstandigheden voor de algengroei en dus een te verwachten matige zuurstofproduktie in
de loop van de dag.
Dat maakt de zuurstofgehalten wat moeilijker interpreteerbaar omdat ze natuurlijk
niet allemaal op hetzelfde tijdstip bepaald zijn. De resultaten zijn dus niet onderling vergelijkbaar. Een voorbeeld om dat aan te geven is de stijging van het
zuurstofgehalte op een punt in de Kraatsvijver van 6 mg\l 's-morgens tot 12 mg\l
's-middags.

4.4.3.

Gevolgen
Ondanks de beperkingen bij de interpretatie van de gegevens zijn de cijfers toch
veelbetekenend. Het blijkt dat de zuurstofgehalten na een overstort aanzienlijk
dalen en een aantal andere singels blijkt flink geëutrofiëerd, waardoor een
oververzadiging optreedt.
Het algemene beeld is dat er op deze niet al te zonnige dag toch een behoorlijke oververzadiging optreedt, behalve in singels waar een flinke overstort is
geweest.
Echte problemen doen zich voor in de Lichtenbeek singel(9). Het zuurstofgehalte
daalt vlak bij de overstort tot bijna nul. Vissen kunnen overleven doordat ze uit
kunnen wijken naar zuurstofrijkere gedeelten in deze vijver.
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5

SANERINGSMAATREGELEN

5.1.

Slibproblematiek

5.1.1.

Probleemstelling
Het is duidelijk dat de hoeveelheid vervuild waterbodemslib nu en in de
komende jaren een groot probleem vormt. Uitgaande van het huidige beleid zal
veel meer geld nodig zijn om de vijvers en singels nog op dezelfde wijze te
exploiteren.
Daarom is het ook noodzakelijk om de slibproblematiek op diverse niveaus aan
te pakken. Een aantal mogelijkheden worden in dit hoofdstuk genoemd. Ook
een aantal maatregelen die in eerste instantie niet direct met het slib te maken
hebben kunnen een bijdrage leveren aan het beheersen van de subproblemen,
zoals bijvoorbeeld oeverbescherming.
Hoofdpunten inzake de slibproblematiek zijn:
hoe kan worden voorkomen dat het slib zo sterk verontreinigd wordt zoals
dat nu het geval is
hoe kan de slibhoeveelheid worden beperkt
hoe kan het subprobleem worden geconcentreerd
welke alternatieve verwerkingsmethoden zijn er mogelijk voor het slib

5.1.2.

Kwaliteitsverbetering
Een oplossing hiervoor is niet gemakkelijk te geven omdat de herkomst van vele
vervuilende stoffen niet of maar ten dele duidelijk is.
Een flink deel van de verontreinigingen komt via de overstorten uit het gemengde rioolstelsel in het oppervlaktewater. Vanuit het gezichtspunt van het oppervlaktewater zou het aantrekkelijk zijn om overstortingen geheel te voorkomen.
Praktisch gezien is dat onmogelijk onder de huidige omstandigheden. Wel zal in
het kader van het rioolbeheer de vuilemissie zoveel mogelijk moeten worden
gereduceerd.
Eigenlijk zou natuurlijk de toevoer van microverontreinigingen naar het riool
moeten worden teruggedrongen. Maar dat is een probleem dat veel verder gaat.
Daarvoor moet door de maatschappij anders worden omgesprongen met
Produkten en materialen.
Wel kan de gemeente er naar streven steeds meer milieuvriendelijke materialen
te gebruiken. Bijvoorbeeld steeds minder gebruik maken van gecreosoteerd
hout.
Zoals gebleken is dragen ook de lozingen uit het regenwaterriool bij aan de
vervuiling van het slib. Ook uit de literatuur is bekend dat dergelijke lozingen
kunnen leiden tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK's en
andere organische microverontreinigingen. Met name het wegverkeer kan een
flinke bijdrage leveren door slijtage van banden, onvolledige verbrandingsprodukten en olieresten. Ook slijt een asfaltlaag, en dat is ook een niet bepaald
milieuvriendelijk materiaal.
De vuilemissie uit regenwaterriolen zal terug gedrongen moeten worden.

Verontreiniging van het grondwater kan ook bijdragen aan de vervuiling van de
waterbodem. Zeker op het industrieterrein Frankeneng lijkt dit het geval te zijn.
In een onderzoek door het zuiveringsschap Veluwe en de provincie Gelderland
wordt het aannemelijk geacht dat het grondwater verontreinigd wordt door de
spoorsloot langs de spoorlijn. Een flink aantal singels in de naaste omgeving
zijn behoorlijk verontreinigd met vooral zware metalen. Het zinkgehalte is soms
duidelijk te hoog.
Voor dit probleem is een brongerichte oplossing nodig, maar daarvoor is nog
meer onderzoek vereist.
Beschoeiïngen kunnen bijdragen aan de vervuiling van het slib doordat
geïmpregneerd hout wordt gebruikt. Impregnatie met creosootolie leidt tot
uitloging van PAK's en impregnatie met zouten leidt tot verhoging van het zware
metalen gehalte, vooral arseen. Het gebruik van andere materialen is dus sterk
aan te bevelen.
Momenteel worden diverse alternatieve materialen ontwikkeld, van een aantal
moet nog meer inzicht worden verkregen over hun invloed op het milieu.
Perspectiefvol lijkt in ieder geval het gebruik van kunststof recycling produkten.
Een oplossing voor verontreiniging door particulieren is moeilijk te geven.
Strengere controle heeft gezien het incidentele voorkomen weinig rendement.
Bewustwording lijkt het enige middel.
Dat het probleem serieus genomen moet worden blijkt wel uit grote hoeveelheid
vuil die te voorschijn kwam uit de singels bij de Lunenburg: drie vrachtwagenladingen met (brom)fietswrakken, spoorbielzen en restprodukten van een
fotohobbyist.
Een betrekkelijk schoon water met een flinke doorzicht van het water, liefst tot
op de bodem, zal ook een remmende werking hebben op deze kwaadwillige
lozingen. Bij de huidige waterkwaliteit met soms maar een doorzicht van 10-20
cm is het afval snel uit het oog verdwenen.
5.1.3.

Beperking slibhoeveelheid
Dit probleem moet evenals de verbetering van de kwaliteit op diverse niveaus
worden aangepakt. Voor de bronnen van de slibproduktie wordt verwezen naar
§ 4.1.4.
Andermaal moet worden benadrukt dat exacte cijfers moeilijk te geven zijn en
dus gedacht moet worden in ruime marges.
Overstorten.
Behalve voor kwaliteitsverbetering is de beperking van de vuilemissie ook nodig
om de hoeveelheden slib te beperken.
Ook kan via overstorten op indirecte wijze slib worden gevormd door de interne
produktie (algengroei door meegevoerde voedingsstoffen). Deze produktie kan
worden beperkt door het inrichten van een natuurlijke of natuurtechnische
oeverzone. Hier wordt een gedeelte van de nutriënten gefixeerd die met een
overstort worden aangevoerd. Dit (planten)materiaal kan op een andere wijze
worden afgevoerd. Ook een wat beter ecologisch evenwicht in het water kan de
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algengroei beperken en daarmee de slibproduktie. Hiervoor is ook een natuurlijke of natuurtechnische oever van belang gecombineerd met actief biologisch
beheer.
Regenwaterriooloverstorten
De vuilemissie uit regenwaterriooloverstorten dient zo veel mogelijk te worden
teruggedrongen. Te denken valt aan het saneren van foutieve aansluitingen en
het gebruik maken van een verbeterd gescheiden stelsel.
Ontwatering
Als bij kwantificering van de nutriënten (nitraat) stromen uit het grondwater deze
een grote rol blijken te spelen bij de eutrofiëring en dus bij de slibvorming, moet
worden bekeken hoe deze effecten kunnen worden beperkt.
Allereerst moet worden benadrukt dat de aanpak van de vermesting zeer
belangrijk is.
Bij een nieuw aan te leggen wijk moet rekening worden gehouden met de nutrientenrijke grondwaterstroom. Gezien de geologische opbouw van het gebied
zou bij een effectieve ontwatering de nutriëntentoevoer in de bestaande singels
kunnen worden verminderd.
Ook voor de verontreiniging met zware metalen (vooral op industrieterrein
Frankeneng) is het wenselijk de grondwaterstromen in kaart te brengen om de
verspreiding van die metalen structureel aan te kunnen pakken.
Blad en ander organisch afval
Bij het onderhoud van de oeverzone en naaste omgeving dient de nodige
zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Er dient te worden voorkomen dat
organisch afval in het water terecht komt. De huidige handelswijze om een
strook langs de waterrand niet te maaien en daar dus een kruidenvegetatie te
laten ontstaan past uitstekend in dat streven.
Een natuurlijke of natuurtechnische oeverzone zal ook veel bladafval en
dergelijke tegenhouden. Een nadeel is dat de oeverzone wat vaker onderhouden
moet worden om verlanding tegen te gaan.
Wat betreft inrichting kan ook rekening worden gehouden met de beperking van
slibvormend materiaal. Hierbij valt te denken aan soortenkeuze, afstand t.o.v. het
water (van bomen), lokatie t.o.v. de overheersende windrichting.
Afspoeling
De afspoeling zal zich vooral beperken tot inrichtingsfase en de periode vlak
daarna. Ook bij een te intensieve recreatiedruk kan van afspoeling sprake zijn.
Van afspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen zal nauwelijks sprake zijn
door het gevoerde beheer. Er wordt gifvrij gewerkt en gestreefd naar verschraling van de vegetatie.
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Voeren van vissen en eenden
Het voeren van vissen dient zo veel mogelijk te worden beperkt. Viswedstrijden,
waarbij nu soms grote hoeveelheden voer in het water worden gegooid, moeten
aan strikte voorwaarden voldoen. Er moet in ieder geval in de voorwaarden
worden opgenomen dat bij wedstrijden niet mag worden gevoerd (of zeer
beperkt). Als wedstrijden worden toegestaan moet dit zich beperken tot één of
twee vijvers (Victoria Vestavijver, van Steenbergenvijver).
Een andere mogelijke maatregel is het onaantrekkelijk te maken om in sommige
singels te vissen. B.v. door beplantingen of het wegvangen van vis (bij het
vissen op karper wordt soms veel voer gebruikt, door deze vis weg te vangen
wordt het water voor een bepaalde categorie hengelsporters minder aantrekkelijk).
Het aantal eenden op de meeste vijvers en singels is te hoog. Hoewel de dieren
meestal gemakkelijk te benaderen zijn, is het vangen vaak een probleem. En
aangezien de eenden zich goed vermenigvuldigen, dijt de stand voortdurend uit.
Er moet dus een methode worden gevonden om de stand klein te houden.
Door voorlichting moet worden getracht het voeren van eenden te beperken.
5.1.4.

Concentratie subprobleem
Subproblemen zullen nog jaren blijven bestaan, dus zullen er ook jaren
problemen blijven bestaan met de verwerking van vervuild slib. Om de verwerking te vergemakkelijken en om het vervuilde slib niet over een te groot
oppervlak te laten verspreiden zijn een aantal maatregelen denkbaar.
Compartimentering
Eén van die maatregelen is het compartimenteren van vijvers en singels waar
een overstort op loost. Een gedeelte van zo'n oppervlaktewater wordt als het
ware opgeofferd terwijl het overige deel er kwalitatief op vooruit gaat. Het
volume vervuild slib kan op deze manier worden verkleind.
Voor de technische uitvoering moet nog nader onderzoek worden uitgevoerd.
Een mogelijkheid is het aanleggen van een onderwaterdam. Deze kan worden
beplant met riet of lisdodde, planten die enige mate van vervuiling kunnen
verdragen. Deze zone kan tevens dienen als helofytenfilter, een soort natuurlijke
zuivering. Na passage zal het water al enigszins zijn gezuiverd en het schonere
deel van de vijver minder belasten.
Uit oogpunt van waterkwaliteit kan deze oplossing aantrekkelijk zijn, maar de
veiligheid levert mogelijk problemen op. Een dergelijke zone lokt natuurlijk betreding uit, wat moet worden voorkomen.
De dam mag de doorstroomweerstand niet zodanig vergroten dat de afvoerfunctie in het gedinn komt.
Ook moet het vuile deel van de vijver onaantrekkelijk gemaakt worden voor
recreatieve doeleinden.
Omdat in dit gedeelte zich snel problemen voor kunnen doen met vissterfte
behoren de vissen zoveel mogelijk te worden verwijderd.
Lokaties waar in ieder geval moet worden gedacht aan compartimentering zijn
aangegeven in figuur 5.1.Een aanvullende studie is noodzakelijk.

COMPARTIMENTERING KERN EDE
Mogelijke lokaties

29

Plaatselijke uitdieping
Vlakbij de overstort ligt de dikste laag slib. Hier is ook de zuurstofcomsumptie
van het slib het hoogst. Met andere woorden: hier komt het meeste vers
organisch materiaal terecht.
Als nu door het aanleggen van een diepere put in de vijver of singel vlakbij het
overstortpunt het slib hier kan worden geconcentreerd heeft een aantal voordelen. Het slib is makkelijker verwerkbaar en het contactoppervlak tussen het
meest vervuilde slib en het water wordt kleiner, hetgeen voordelig kan zijn voor
de waterkwaliteit.
Veiligheid is ook hier weer een groot probleem. Een dergelijk dieper gedeelte
moet ontoegankelijk zijn voor omwonenden.
De grootte hangt af van de te verwachten maximale overstort hoeveelheden, de
te verwachten bezinkbaarheid van het meegevoerde materiaal en het na te
streven 'vangstpercentage'. De vorm is afhankelijk van het stromingsprofiel en
de te verwachten opwerveling.
5.1.5.

Alternatieve verwerkingsmethodes
Ongeacht hoeveel maatregelen er genomen zijn om de slibhoeveelheid
beperken zal er toch af en toe moeten worden gebaggerd. Momenteel ligt er
nog een aanzienlijke hoeveelheid slib in de vijvers en singels die verwijderd zal
moeten worden.
Tijdelijke opslag in de vijver
Men kan besluiten het baggeren uit te stellen, bijvoorbeeld omdat er op korte
termijn geen aantrekkelijke verwerkingsmethode is maar op middellange termijn
wel. De bergingsfunctie, ontwateringsfunctie, volksgezondheid en milieubelangen
mogen hierbij niet in het geding komen.
Een te dikke sublaag belemmert de ontwatering. Gezien de geringe diepte van
de singels (tot 75 cm) mag de sublaag ook niet te dik zijn. In veel gevallen is de
te accepteren hoeveelheid al bereikt of overschreden.
Als er tijdelijk niet gebaggerd wordt, dan is het wel raadzaam een aantal
begeleidende maatregelen te nemen. Recreatie op of bij het water moet worden
tegengegaan. Verder moet de vis grotendeels worden verwijderd, zeker de
soorten die veel in het slib woelen zoals brasem en karper.
Baggermethoden
De afgelopen jaren is op een wijze gebaggerd die niet optimaal is om een vijver
of singel te saneren. Met een soort schuif werd de bagger opgeschoven naar
één punt, waar de bagger vervolgens met een dragline uit het water werd
verwijderd. Hierbij wordt de bovenlaag voortdurend opgewerveld en juist deze
laag bevat veel microverontreinigingen en nutriënten. Dat komt omdat hier de
organische fractie hoger zal zijn en daaraan absorberen microverontreinigingen
goed. Dus na het baggeren blijven nog steeds microverontreinigingen en
nutriënten achter.
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Ook kan het zijn dat de onderlaag minder verontreinigd is maar dat door
vermenging met de bovenlaag alle gebaggerde materiaal niet meer voldoet aan
de normen. Gescheiden baggeren van de lagen kan dus in sommige gevallen
aan te bevelen zijn. Hiervoor moet dan wel nader onderzoek verricht worden
naar de exacte verdeling vanverontreinigingen in de bagger.
Een andere wijze van baggeren lijkt dus aante bevelen. Men kan kiezen tussen
een droge en een natte oplossing. Met droog wordt bedoeld:de vijver leeg
pompen envervolgens met groot materieel de ingeklonken bagger verwijderen.
Dit is natuurlijk een rigoureuze ingreep, maar sommige vijvers en singels zijn
dermate verstoord dat de opbouw van een nieuw ecosysteem meer resultaat
oplevert dan herstelvan het oude. Met het droogzetten kantevens de visstand
gesaneerd worden en kunnen overige werkzaamheden (b.v. herstel of aanpassing van de oeverbescherming) wordenuitgevoerd.
Het droogzetten moet wel mogelijk zijn i.v.m. de afvoerfunctie, de overstortfunctie
en de toegankelijkheid voor groot materieel.
Voor de natte oplossing komen in aanmerking de zuigermethode en de onlangs
geïntroduceerde methode met de baggerschraper. Met de laatste is het vrij
goed mogelijk een gewenste dikte van het slib af te schrapen. Het slib wordt
daarna via de baggerschraper direct afgevoerd naar een opvangmogelijkheid op
de oever (b.v. vrachtwagens). Zodoende is er weinig opwerveling van de bagger
in het water.

^

figuur 5.2.

Voorbeeld van een baggerschraper met de mogelijkheid om het
slib af te voeren zonder alte veelopwerveling.
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Verdere verwerking
Tot dusverre werd de natte bagger afgevoerd naar de vloeivelden van de
voormalige RWZI aan de Peppelensteeg te Ede. Na indroging werd de
steekvaste bagger verder verwerkt.
De vloeivelden aan de Peppelensteeg zullen verdwijnen, dus moet er naar een
andere oplossing worden gezocht. Ofwel een permanente lokatie of een
methode waarbij geen vloeivelden nodig zijn.
De bagger bevat in een aantal gevallen een hoge zandfractie. Het is mogelijk
om via hydrocyclonage de zandfractie te scheiden van de fractie fijnere delen
(lutum en organische stof). Microverontreinigingen hechten zich vooral aan de
laatste fractie en nauwelijks aan het zand. Het relatief schone zand kan dan op
een goedkope manier worden verwerkt. De restfractie is kleiner van omvang
maar sterker verontreinigd.
Na verwijdering van de zandfractie kan de overgebleven bagger worden ingedikt
m.b.v. een bandzeefpers. Het ingedikte materiaal kan dan eventueel rechtstreeks
worden afgevoerd naar de stort. Een duur depot is dan niet nodig.
Een methode die mogelijk perspectieven biedt de komende jaren is de
biologische reiniging. Momenteel wordt er veel onderzoek op dit gebied
uitgevoerd op dit gebied.
Het principe berust erop dat de verontreinigende (biologisch afbreekbare)
stoffen worden afgebroken door daaraan aangepaste bacteriën. Vooralsnog is
deze methode nog niet toepasbaar.
Op de steekvaste bagger is de Afvalstoffenwet van toepassing.
In 1992 presenteert de Provincie Gelderland een nieuw Provinciaal Afvalstoffenplan. In afwachting daarvan is op 29 januari 1991 besloten tot afwijking van het
Provinciaal Alvalstoffenplan 1987-1991 met het oog op toepassing van licht
verontreinigde, niet te reinigen grond in werken.
Grond met een verontreiniging tot een bepaald niveau zal mogen worden
gebruikt in een 'werk'. Een werk is een verzamelnaam voor zaken als geluidswallen, taluds voor viaducten e.d. Er wordt gesproken over grond, bagger wordt
officieel nog niet meegenomen in de plannen.
Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden om de grond te verwerken :
de verontreiniging moet binnen de normen vallen die worden vermeld;
de grond mag niet uitlogen;
daarvoor moet een uitloogtest uitgevoerd worden volgens de uitloog LS10test;
de grond moet verwerkt worden in een 'werk' van minimaal 15.000 m 3 ,
onder een aantal voorwaarden; Deze werken moeten wel tijdig aangemeld
worden bij de Provincie.
Samenwerking tussen de diverse diensten die op een of andere manier
betrokken zijn bij verontreinigde grond valt sterk aan te bevelen.
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Deslibproblematiek staat landelijk sterk in de belangstelling op het moment. Als
belangrijk actiepunt in de derde NotaWaterhuishouding is opgenomen:"ontwikkelen entoepassen van milieuvriendelijker bagger- en verwerkingstechnieken". Er
staan nog diverse rapporten opstapel.
De komende jaren moeten deze ontwikkelingen goed wordengevolgd.
5.2.

Oeverbescherming

5.2.1

Probleemstelling
Mogelijkheden van multifunctioneel oeverbeheer
Tot nu toe is er veelal van uitgegaan, dat voor iedere functie van het water of
de oever slechts één oevertype geschikt is. De eisen die als gevolg van
verschillende functies aan de oever werden gesteld, waren daarom meestal
strijdig.
Bij multifunctioneel oeverbeheer wordt ervan uitgegaan, dat ook andere
oevertypes aan een bepaalde functie diensten kunnen bewijzen. Als gevolg
daarvan kunnen verschillende functies in één inrichtingsvorm worden gecombineerd. Vooral de natuurlijke en natuurtechnische inrichting worden alsveelbelovend gezien. De (nog jonge praktijk) geeft daartoe ruimschoots aanleiding.
Mogelijkheden van natuurlijke en natuurtechnische oevers
Een natuurtechnische oever bestaat bij voorkeur uit een (al dan niet tijdelijke)
vooroeververdediging, waarachter zich een begroeide piasberm bevindt. Als de
laatste teveel ruimte inneemt, kanvoor een doorgroeibare, harde constructie op
het talud wordengekozen.
Natuurlijke en natuurtechnische oeverinrichtingen hebben belangrijke natuurwaarden, onder meer vanwege hunfuncties als rust-, dekkings-, broed-en
paaigebied. Bij natuurtechnische oevers zijn dezefuncties minder goed ontwikkeld dan bij natuurlijke oevers.
Fysieke voorwaarden voor multifunctionele oevers
Belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van natuurlijke en natuurtechnische oevers zijn:
langzaam glooiend talud,waarin zo mogelijk ruimte voor een rietzone is
voldoende breedte van de oeverzone
aanvaardbare kwaliteit van oppervlaktewater en bodem
Natuurtechnische oevers kunnen met minder breedte toe, maar vereisen de
aanleg van een piasberm met vooroeververdediging.
Ten aanzien van het onderhoud van de natuurlijke oever zal de beheerder
rekening moeten houden met de natuurlijke processen. Dit betekent in het
algemeen dat de oeverzone later en minder vaak magworden gemaaid. Erzal
een maai-en schoningsplan moetenworden opgesteld, waarin rekening wordt
gehouden met het broedseizoen vanverschillende vogels, de paaitijd van
vissen, de voortplantingstijd van amfibieënen de zaadzetting enzaadversprei-
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ding van oever- en waterplanten. De eerste jaren na de herinrichting zal
intensiever onderhoud noodzakelijk zijn vanwege de grote nutriëntenrijkdom van
de bodem.
Voor de ontwikkeling van de natuurlijke
zone is een natuurlijk proces gewenst.
Het struweelgedeelte en een rietkraag
(als directe oeverbescherming) kunnen
eventueel deels worden aangeplant.
Gelet dient te worden op de soortensamenstelling van deze aanplant en de
herkomst ervan. Het natuurlijke proces
zal het beste worden nagebootst indien
de aanplant afkomstig is uit de
omgeving. Bij de aanleg moet voorts
worden gelet op de windrichting en de
afstand van het struweel tot het water,
zodat er niet teveel blad in het water
kan vallen/waaien.
figuur 5.3. Riet
In stilstaande sloten en vaarten zal dit snel leiden tot een dikke laag half
verteerd blad op de bodem. Ten gevolge van afbraak zal veel zuurstof worden
gebruikt. Door het gebrek aan zuurstof en de toename van H2S en CH 4 ontstaat
een giftig milieu voor veel soorten planten en dieren. Het water zal helder
worden doordat algen en ander plankton sterven. Dit leidt tot vissterfte door
voedselgebrek. In het algemeen moet dus in stilstaande wateren de toevoer van
blad en maaisel worden voorkomen.
Voor de sportvisserij is het noodzakelijk dat de oever goed bereikbaar en
beloopbaar is. Natuurlijk verlopende taluds met voldoende vegetatie zijn
belangrijk als paai- en schuilplaats voor vis. Op de visplaats zelf ontbreekt bij
voorkeur de vegetatie en mag iets dieper water binnen hengelbereik zijn.
Aandachtspunten
Problemen die aandacht verdienen bij de inrichting en het onderhoud van de
oever:
de oever moet veilig zijn
de ontwateringsfunctie mag niet in het gedrang komen
bijdrage van de oever aan het ecologisch functioneren van het water,
ecologisch rendement
keuze van materialen
de oever moet passen binnen het ecologisch groenbeheer
bij de inrichting moet een goede inschatting worden gemaakt van de
latere beheerskosten

34
5.2.2.

Veiligheid
leder jaar verdrinken in Nederland zo'n 45 kinderen en jongeren onder de 20
jaar. Daarnaast moeten er jaarlijks bijna 200 personen in deze leeftijdsgroep in
een ziekenhuis worden behandeld nadat zij bijna verdronken zijn. De meeste
slachtoffers van een verdrinking of een bijna- verdrinking zijn nog heel jong,
meestal jonger dan 5 jaar.
Binnenkort komt de Stichting Consument en Veiligheid met het rapport:
Tewaterrakingen bij kinderen en jongeren". Hierin worden mogelijkheden
aangegeven om open water op een veilige wijze in te richten en te onderhouden.
Absolute veiligheid is nooit te bereiken zelfs niet bij een flinke financiële inspanning. De aantrekkingskracht van water blijft groot voor verschillende leeftijdsklassen en de enig werkelijke afdoende preventie is het weglaten van open water in
woongebieden.
'Daarnaast speelt nog een belangrijk argument een rol, namelijk de menselijke
behoefte aan een zekere mate van onveiligheid. De mens staat in het dagelijks
leven voortdurend bloot aan een zekere mate van onveiligheid en moet als kind
er aan gewennen dat er gevaren bestaan. De mens heeft daarnaast behoefte
aan een zekere uitdaging vanuit de omgeving; aan het ondergaan van gevaar,
aan avontuur. Uiteraard betekent uitdaging dat risico's zijn ingebouwd, men
spreekt in dit verband wel van aanvaardbare risico's" (Sinke,1979).

5.2.3.

Ontwatering
Als er voor natuurlijke of natuurtechnische oplossingen gekozen wordt, mag de
ontwateringsfunctie (van het gehele profiel) niet in het geding komen.
In de tachtiger jaren zijn natuurlijke en natuurtechnische oevers steeds meer in
de belangstelling gekomen. Een belangrijke rol hierin Rijkswaterstaat door
middel van de RM.O.(Project Milieuvriendelijk Oevers)-werkgroep. Het onderzoek
heeft zich aanvankelijk vooral gericht op oevers van rivieren, meren en kanalen.
De waterkerende functie is hier belangrijker dan de ontwateringsfunctie.
Zodoende is nog onvoldoende bekend over de ontwateringseigenschappen van
de diverse types oeverbeschermingen.
Van volkomen natuurlijke oevers, goed doorgroeid met riet, is bekend dat ze de
ontwatering niet belemmeren.

5.2.4.

Ecologisch rendement
Het is niet mogelijk om overal een natuurlijke of natuurtechnische oever aan te
leggen. Bij de keuze van de geschikte lokaties, oppervlaktes en types oeverbescherming moet gestreefd worden naar een zo hoog mogelijk ecologisch rendement.
Wat is ecologisch rendement? De O.V.B. (Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij) probeert het uit te drukken door toekenning van habitat-eenheden. Een habitat-eenheid is een maat voor de geschiktheid van het betreffende
water voor bepaalde organismen. Hoe groter het aantal habitat-eenheden, hoe
groter het aantal organismen dat er voor kan komen. De combinatie open water
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en natuurlijke oever bevat een groter aantal habitat-eenheden dan de beide
elementen afzonderlijk. Het ecologisch rendement is een produkt van het aantal
habitat-eenheden en het oppervlak.
De toename van het rendement verloopt niet evenredig met de geleverde
inspanningen. Bij afweging tegen de kosten komt men dan tot een optimum
waarbij tegen een aanvaardbare financiële inspanning een zo hoog mogelijk
rendement bereikt wordt.
De O.V.B, ontwerpt op het moment criteria waaraan het aantal habitat-eenheden
kan worden getoetst.
Factoren die van belang zijn: ligging t.o.v. de zon, mate van beschutting e.d.
Een natuurlijke oever aan de noordzijde heeft meer waarde; in het voorjaar is
hier sprake van snellere opwarming hetgeen gunstig is voor tal van organismen
(vissen, amfibieën, insekten).
5.2.5.

Inpassing in ecologisch groenbeheer
In het kader van het ecologisch groenbeheer liggen vrijwel alle vijvers en singels
binnen groenzones met potentiële natuurwaarden.

5.2.6.

Conventionele oeverbescherming
De huidige beschoeiïngen verkeren over een flinke afstand in slechte staat, er is
sprake van achterstallig onderhoud. Om de veiligheid te garanderen zal een
inhaalactie nodig zijn.
Aangezien lang niet alle oevers kunnen worden aangepast op een natuurvriendelijke wijze, blijven de huidige types beschoeiïngen (met aangepaste materialen) noodzakelijk.
Voor onderdelen van de beschoeiïngen(palen b.v.) wordt nog gecreosoteerd
hout gebruikt. Aangezien dat leidt tot een belasting van het ecosysteem moet
het gebruik daarvan zoveel mogelijk worden vermeden.
De beschoeiïngen met betonstenen kunnen ontsierend zijn in een natuurlijk
ogende omgeving. Bovendien lijkt de constructie overgedimensioneerd voor
singels waar de recreatie druk gering is.
Er moet dus gezocht worden naar alternatieve materialen. Die zullen in
toenemende mate op de markt komen. Gedacht kan worden recycling kunststof,
op milieuvriendelijker wijze geïmpregneerd hout of op verantwoorde wijze geteeld
hardhout.

5.2.7.

Types natuurlijke of natuurtechnische oeverbescherming

Allereerst is er de mogelijkheid van een geheel natuurlijke oever. Deze mogelijkheid is niet bruikbaar als het talud te steil is of de recreatiedruk te groot.
Daarnaast zijn er allerlei natuurtechnische oplossingen mogelijk:
diverse soorten doorgroeibare betonmaterialen (betonstenen, blokkenmat-

ten);
diverse soorten doorgroeibaar geotextiel
schanskorven (natuursteen in korven van gaas)
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constructies met verduurzaamd hout
constructies met niet-verduurzaamd hout
In alle gevallen kan men de natuurlijk vestiging van oeverplanten afwachten.
Voor een snel resultaat is het wenselijk om oeverplanten (rietjisdodde) aante
planten. Dit kan in de vorm vanwortelstokken of vanstekken.
5.2.8.

Lokaties voor natuurlijke of natuurtechnische oeverbescherming
Na afweging van alle bovengenoemde overwegingen en het kostenaspect kan
een schema opgesteld worden voor herstel of ombouw van oeverzones. Oevers
die daar voor in aanmerking komen worden aangegeven infig.5.4.

5.3.

Actief biologisch beheer
De laatste jaren heeft de term actief biologisch beheer steeds meer ingang
gevonden. Wat houdt het in?
Het evenwicht in het verbrasemde oppervlaktewater is danig verstoord. Door
gerichte ingrepen in het biologisch systeem kan men de balans weer door laten
slaan in de richting van een gezonder, helderder water met een gevarieerde
visstand.
Concrete maatregelen die moeten worden uitgevoerd zijn het verwijderen van
zoveel mogelijk brasem (vooral ook de kleine), kolblei en karpers en het
uitzetten vanjonge snoek. Desnoeken moeten welvoldoende schuilgelegenheid hebben anders blijven op korte termijn alleen maar enkele grote
snoeken over die onvoldoende brasemswegvangen.
Actief biologisch beheer moet in de eerste plaats als een aanvullende maatregel
worden beschouwd om het herstelproces van de waterkwaliteit te ondersteunen
en te versnellen, het beoogt niet de sanering van nutriëntenbronnen te
vervangen. Het huidige biologische systeem in de troebele algenrijke wateren is
zo ontregeld, dat de natuur op eigen kracht niet herstelt. Door bijvoorbeeld een
eenmalige uitdunning van de witvisstand,worden de natuurlijke herstelprocessen geactiveerd. Ook in bepaalde situaties waar op korte termijn de nutriënten
belasting onvoldoende gereduceerd wordt, kan actief biologisch beheer toch tot
resultaten leiden. In dergelijke gevallen is een permanent beheer nodig.De
aanschaf van materiaal (b.v. netten) omzelf actief biologisch beheer uit te
voeren is aante bevelen.
Het uitvoeren van actief biologisch beheer moet worden gecombineerd met
andere maatregelen zoals baggeren en het aanleggen van stukken natuurlijke of
natuurtechnische oever. Het baggerschemavoor de komende jaren zou dus een
uitgangspunt kunnen zijn voor het uitvoeren actief biologisch beheer, tenzij aan
sommige wateren een grotere prioriteit toegekend wordt.
Of de verbetering tijdelijk of langdurend is afhankelijk van de reducering van de
vuilemissie.

NATUURTECHNISCHEOEVERBESCHERMING
Mogelijke lokaties inopenbaar groen
openbaar groen met (potentiële) natuurwaarden
overige ecologisch waardevolle groengebieden
(bostuinen, spoorbermen e.d. )
ii

figuur 5.4
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algen
figuur 5.5. Schema van een gezond ecosysteem
Specifieke beplantingen
Na het uitvoeren van een bevissing gecombineerd met baggeren en het
inrichten van de oever zullen zich naar verwachting allerlei waterplanten en
oeverplanten zich spontaan vestigen. Men kan deze ontwikkeling bespoedigen
door specifieke beplantingen. De diversiteit wordt sneller groter en daardoor
nemen de levenskansen voor allerlei andere organismen als insecten en
amfibieën. Dergelijke maatregelen hebben alleen zin bij een gereduceerde
vuilemissie.
5.4.

Waterhuishouding

5.4.1.

Probleemstelling
Twee facetten van de waterhuishouding die van belang zijn voor de waterkwaliteit zijn de hoogten van de stuwdrempels de lokatie van de overstorten.

5.4.2.

Waterstand
Goed grondwater wordt een steeds schaarser goed, daarom is het niet meer
dan nodig er in de toekomst zuinig mee om te springen. Dus niet ontwateren
als het niet nodig is.
In de winter is er over het algemeen een regenwateroverschot, 's-zomers veel
minder of niet. Dat betekent dat in het eerste jaargetijde meer moet worden
ontwaterd en er dus een lagere waterstand dan in de zomer.
Het één en ander heeft invloed op het waterecosysteem:
er ontstaat een onnatuurlijke wisseling van het peil. In natuurlijke situaties
zal in de zomer de waterstand dalen, nu zal die juist stijgen. Sommige
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oeverplanten (de wat meer gevoelige) kunnen hier niet tegen, andere zoals
riet en lisdodde zijn wat toleranter. Erg belangrijk zal het moment worden
waarop de waterstand verlaagd wordt en het tempo waarmee. Het is in
principe mogelijk ook onder deze omstandigheden een gezonde natuurlijke
oeverbescherming te onderhouden.
Spontane vestiging van oeverplanten zal niet of nauwelijks meer plaatsvinden omdat deze meestal het best ontkiemen in een langzaam droogvallende zone.
De paaimogelijkheden voor vissen worden waarschijnlijk beperkt,
's-winters mag de waterstand niet te laag staan omdat in het geval van
een vorstperiode vissen moeten kunnen overleven onder het ijs. Bij te
weinig waterdiepte zullen de vissen sterven door zuurstofgebrek. Dit kan
ook worden ondervangen door het aanleggen van diepere gedeelten,
de toevoer van grondwater naar het oppervlaktewater zal in de zomer
afnemen of niet meer plaatsvinden. De gevolgen hiervan kunnen zeer
divers zijn. Van het aangevoerde nitraat wordt een gedeelte afgevoerd.
Wat er in het ecosysteem achterblijft en hoeveel wordt afgevoerd valt
alleen via een N-balansberekening te schatten, daarvoor zijn veel metingen
nodig.
De nalevering van fosfaat uit het sediment zal afnemen als er geen of
minder sprake is van kwel.
De kans dat de toplaag van het sediment aëroob (zuurstofhoudend) zal
zijn, is groter.
doordat de totale hoeveelheid kwel afneemt zal ook de toevoer van
eventuele microverontreinigingen lager zijn.
de waterdiepte zal in de zomer toenemen. De temperatuur zal daardoor
minder snel oplopen wat voordelig is. Het totale volume en daardoor de
totale hoeveelheid aan zuurstof is hoger wat het water iets minder
kwetsbaar maakt bij overstorten.
Al met al zijn er veel onvoorspelbare factoren. Om tot een goede afweging
tussen grondwaterconservering en oppervlaktekwaliteitsbeheer te komen is nog
meer onderzoek nodig. Ook de invloed van een hogere zomerse grondwaterstand op de beplantingen moet daarin worden meegenomen.
5.4.3.

Verplaatsing of aanpassing van overstorten
Uit de zuurstofmetingen (§4.4.2) blijkt duidelijk de storende invloed van de
overstorten. Men zou er voor kunnen kiezen enige vijvers of singels te vrijwaren
van deze effecten en andere zwaarder te belasten. Daarvoor moet aangegeven
worden welke waarde men aan een bepaald water wil geven.
Transport zuurstofarm water
Een effect waar ook rekening mee moet worden gehouden is de afvoer van
zuurstofarm water na overstorten. De afvoer vindt in een aantal gevallen plaats
via een aan elkaar gekoppeld stelsel van singels. Daarbij kan het gebeuren dat
een singel waar geen overstort heeft plaatsgevonden wat later toch te kampen
krijgt met een zuurstoftekort. Een duidelijk voorbeeld is de singel bij Grootveld
(7) op 5-09-1990, in het gedeelte waar geen sprake is van waterdoorvoer blijft

het zuurstofgehalte hoog.
Ook al daalt het zuurstofgehalte niet tot extreem lage waarden, er kan toch
schade aan het ecosysteem ontstaan. Veel organismen zijn in het jeugdstadium
gevoelig voor verstoringen. Dat is dus de zwakke schakel in de keten en het
ecosysteem is zo sterk als zijn zwakste schakel.
Het is dus zaak de zwakste schakel te versterken. Dat kan door organismen
vluchtplaatsen te bieden (natuurlijke of natuurtechnische oeverbescherming) of
door het zuurstofgehalte in het aangevoerde water te verhogen.
Uitspoelsnelheid
Na een overstort neemt de afvoersnelheid drastisch toe en daardoor de
verblijftijd drastisch af. Veel organismen zullen hierdoor uitspoelen. Na een
overstort begint het ecosysteem weer op een laag niveau. Hoe laag hangt af
van hoeveel organismen zich op beschutte plekken hebben kunnen handhaven
en het water kunnen herkoloniseren.
Zowel voor de zuurstofhuishouding als uitspoelsnelheid geldt dat deze minder
storend worden naarmate het zwaartepunt van de overstorten dichter bij het
afleverpunt naar het waterschap komen te liggen.

5.5.

Conclusies
Het is van belang de genoemde saneringsmaatregelen zoveel mogelijk op elkaar
af te stemmen.
Het is noodzakelijk dat de vuiluitworp uit overstorten sterk verminderd wordt.
Hiervoor is een vervolgstudie nodig. Zolang deze reductie nog niet is bereikt,
moet de verspreiding van vervuild slib tegen worden gegaan. Op korte termijn
moeten plannen worden uitgewerkt om de waterpartijen in compartimenten te
verdelen en plaatselijk uit te diepen (rekening houdend met de veiligheid).
Baggeren blijft noodzakelijk vanwege de dikke sublaag die zich plaatselijk
gevormd heeft. De eerste jaren zal men zich moeten beperken tot een enkele
vijver of singel waarvan de verwerking van het slib, naar verwachting, weinig
problemen oplevert én die waterpartijen waar dikte van de sublaag langer uitstel
onaanvaardbaar maakt (zie bijlage D). Het baggerschema voor de overige vijvers
en singels moet worden afgestemd op de sanering van overstorten.
Om een zo groot mogelijk rendement te halen uit de baggerwerkzaamheden
dient gebruik te worden gemaakt van de nieuwste technieken. Ook bij de
verwerking van de bagger moeten de recente ontwikkelingen worden gevolgd
(b.v. het scheiden van de zandfractie, om de kosten te drukken).
Om het oppervlaktewater als onderdeel van het openbare groen tot zijn recht te
laten komen is de aanleg van natuurlijke of natuurtechnische oevers gewenst.
Deze kunnen er tevens aan bijdragen de effecten van de overgebleven
vuiluitworp te beperken. Aansluitend hierop kan actief biologisch beheer worden
uitgevoerd.
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6

KOSTEN

6.1.

Kosten variant 1
Exploitatie en algemene kosten
Extrapolerend vanuit de huidige situatie zullen de kosten voor de onderhouds en
inspectie werkzaamheden zijn (voor het geval het slib niet verontreinigd zou
zijn):
Tabel 6.1:exploitatie en algemene kosten
beschoeiïngen
oeverzonebeheer
analyse water en waterbodem
baggerwerkzaamheden
vis- en vogelstandsbeheer
administratief/technisch personeel

75.000
80.000
10.000
75.000
5.000
75.000

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

f
totaal

320.000

Van dit bedrag komt ƒ 105.000,-- ten laste van afvalwater in het stedelijk gebied.
Het slib is echter wel vervuild. Geëxtrapoleerd van uit de huidige situatie gaat de
verwerking ƒ 900.000,- per jaar kosten.

Renovatie kosten
De renovatie kosten bestaan voornamelijk uit saneringen van onderwaterbodems
en uit ombouwkosten van het stedelijk water. De sanering zal gepaard moeten
gaan met maatregelen om problemen in de toekomst te voorkomen of te
beperken. In tabel 6.2 worden de renovatiekosten geraamd.
Tabel 6.2 : Renovatie kosten stedelijk water
activiteit

periode

kosten/jaar

sanering onderwaterbodems
actief biologisch beheer
ombouw oeverbescherming
compartimentering vijvers
sanering waterhuishouding van
enkele vijvers
herstel onderwater taluds

tot 2002
tot 2002
tot 2002
tot 2002

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

900.000
10.000
100.000
100.000

L

75.000

totaal

f

1.185.000

41
6.2.

Kosten variant 2
Exploitatie en algemene kosten
De bedoelde kosten bedragen ƒ 215.000,-- (conform variant 1).

De renovatiekosten
In het deelrapport zal verder uitgewerkt worden welke maatregelen genomen
kunnen worden om het subprobleem efficiënter aan te pakken.
Tabel 6.3 :renovatiekosten
fasering
1992 (onderzoek)
1993 t/m 1996

kosten
ƒ
ƒ

250.000750.000,--

(ƒ 1.000.000,-- maakt deel uit van kosten "Afvalwater in het stedelijk gebied")
Dit meer genuanceerde scenario gaat uit van de aanpak van het nadelige effect
van vuiluitworp en slibaccumulatie in de waterpartijen. Zodra er op landelijk niveau meer duidelijkheid bestaat over de gewenste aanpak betreffende sanering
waterbodems is een mogelijke bijstelling c.q. nadere invulling van deze variant
aan de orde.
6.3.

Toelichting baggerkosten
De kostenbepalende factoren bij baggerwerkzaamheden zijn:
de slibhoeveelheid
de slibkwaliteit
de gekozen baggermethode
de mogelijke nabehandeling van het slib
de toegankelijkheid van de lokatie en de daarmee samenhangende
transportproblemen
het inrichten van depots voor indroging of tijdelijke berging
Door de vervuiling van het slib wordt de huidige wijze van werken veel duurder:
onderzoek van monsters
uitbaggeren van 27.000 rrv à ƒ 3,50
storten van gedroogde bagger
27.000 x 0,2 = 5.400 m> à ƒ 120,-

ƒ 7.500,-ƒ 94.500,-f 648.000,ƒ 750.000,--

BTW,overhead,voorbereidings- en toezichtskosten f 150.000,totaal
ƒ 900.000,--
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Hierbij is er vanuit gegaan dat het wateroppervlak binnenkort toeneemt tot
27.000 nv. Slechts enkele singels zullen niet of maar sporadisch gebaggerd te
worden. Naar schatting 95 % van het oppervlak zal gebaggerd moeten worden.
Daarbij moet er nadrukkelijk rekening worden gehouden dat het merendeel van
het slib vervuild is en volgens de huidige normen gestort moet worden. Omdat
enkele grotere vijvers een sublaag van meer dan 20 cm hebben lijkt de
hoeveelheid van 27.000 x 0,2 = 5.400 nv als schatting voor de hoeveelheid
vervuild slib redelijk.
Dat de schatting aannemelijk is blijkt uit bijlage x ( slibhoeveelheden). Van een
oppervlak van in totaal 95.445 nv (9.5 ha, daarbij zit ook een singel die niet
gebaggerd hoeft te worden) zal 21.905 m5 vervuild slib verwijderd moeten
worden.
De huidige baggermethode voldoet echter niet. Er blijft teveel slib achter, vooral
het gemakkelijk opwervelbare. Daarmee zijn de positieve gevolgen voor het
waterecosysteem te gering en blijft er een aanzienlijke hoeveelheid microverontreinigingen achter.
De huidige methode van schuiven kost ƒ15-18,-- per m1 . De hoeveelheid waar
met schuiven op gerekend moet worden is ca 5-10 % minder dan de hoeveelheid die gemeten is.
Met de baggerschraper verwijder je ca. 30 % bagger en dus 70 % water. Kosten
zijn ca /20-25 per nv .
Voor de stofzuigermethode moet in dezelfde orde van grootte gedacht worden.
Indikken met bandpers komt op /35-50 per nv . Het scheiden van de zandfractie m.b.v. hydrocyclonage is nog meer dan bij het gebruik van de bandpers
afhankelijk van de lokatie (bereikbaarheid, vervoersproblemen).
Een gedeelte van de onkosten die gemaakt worden met indikken of scheiden
worden terugverdiend door de mindere vervoerskosten.
Met reinigingsmethoden voor slib is op praktijkschaal nog te weinig ervaring
opgedaan om een redelijke schatting van de kosten te maken.
Het inrichten van een depot voor vervuild slib komt op ƒ250.000 excl btw, excl.
overige kosten (aanleggen wegen e.d.,grondkosten) voor 5000 nv. Dit bedrag
kan snel oplopen omdat voor inrichting van een depot een speciaal folie nodig
is. Deze folie kost ƒ12 per nv, maar is afhankelijk van olieprijs en kan oplopen
tot ƒ20 per nv of meer. Voor een depot is ca. 6000 nv folie nodig.
Voor inrichting van een depot moet er rekening mee worden gehouden dat er
ook bronnen van verontreinigde grond en slib buiten het oppervlaktewaterbeheer
zijn.
Een depot voor niet-verontreinigd slib kost ƒ2000 voor 5000 nv excl btw, excl.
overige kosten (aanleggen wegen e.d.,grondkosten).
6.4.

Toelichting oeverzonebeheer en beschoeiïngen

Onderhoudskosten kunnen worden onderverdeeld in kosten voor:
periodiek onderhoud, bijvoorbeeld: kleine reparaties houten beschoeiïngen,
herzetten steenzettingen, aanvullen van kleine ontgronden, maaien en
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snoeien, afvoer van organisch afval uit oeverzone, opruimen van vuil;
groot onderhoud, bijvoorbeeld: vervangen van delen van de bestaande
beschoefi'ngen, vervangen van steenzettingen, aanbrengen beplantingen;
Aanlegkosten van natuurlijke of natuurtechnische oevers zijn sterk afhankelijk van
het gekozen type. Om de ontwateringsfunctie niet te belemmeren kan niet voor
de meest eenvoudige constructies worden gekozen.
Een overzicht van enkele relevante materiaal- en onderhoudskosten is te vinden
in bijlage F.
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BIJLAGEN

BIJLAGE A

t a b e l A.l Analyseresultaten van waterbodems u i t d i v e r s e s i n g e l s
analyse
datum
droge stof
gloeirest
organische stof
kjeldahl-stikstof
totaal-fosfaat

eenheid

%
%
%
g/kgds
g/kgds

la

lb

lc

4

12

6-8-90 6-8-90 6-8-90 6-8-90 6-8-90
75.9
53.0
65.7
58.1
57.9
75.4
51.2
64.2
56.7
57.5
1.5
0.5
1.8
1.2
0.6
0.3
0.8
1.6
0.4
1.1
0.08
0.30
0.39
0.25
0.26

METALEN
cadmium
chroom
koper
nikkel
lood
zink
kwik
arseen

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

MINERALEOLIE
vluchtige fractie
niet-vluchtige fractie

mg/kgds
mg/kgds

PAK's
naftaleen
acenafthyleen
acenaftheen
fluoreen
fenantreen
anthraceen
fluorantheen
pyreen
benz(a)anthraceen
chryseen
benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
dibenz(a,h)anthraceen
benzo(g,h,i,)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

<0.6
<0.6
<0.15
<0.15
0.10
<0.03
<0.15
<0.06
0.10
0.20
0.40
<0.06
0.20
<0.06
<0.15
<0.15

totaal 16PAK's
totaal 6Borneff

mg/kgds
mg/kgds

1.0
0.6

EOX

mg/kgds

0.1
6.1
5.1
3.2
18
32
0.07
0.4

<20
<100

0.3
8.4
8.7
5.1
30
56
0.05
0.5

<20
<100

0.6
12
14
7.5
51
80
0.04
1.0

<20
<100

<0.6
<0.6
<0.15
<0.15
0.04
<0.03
<0.15
<0.06
0.03
0.07
0.10
0.10
0.10
<0.06
<0.15
<0.15

<0.6
<0.6
<0.15
<0.15
0.06
<0.03
<0.15
0.15
0.07
0.10
<0.06
<0.06
<0.03
<0.06
0.25
0.15

<0.5
<0.5

0.8
<0.5

0.2
6.7
5.7
7.2
19
41
0.03
1.5

<20
<100

<0.6
<0.6
<0.15
<0.15
0.04
<0.03
<0.15
<0.06
0.04
0.05
0.15
0.25
0.15
<0.06
0.15
<0.15
0.8
0.7

<0.1
5.2
2.0
3.3
2.7
10
0.01
0.5

<20
<100

<0.2
<0.2
<0.05
<0.05
<0.01
<0.01
<0.05
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.05
<0.05
<0.1
<0.1

t a b e l A.2 Analyseresultaten van waterbodems u i t diverse s i n g e l s
analyse
datum
droge stof
gloeirest
organische stof
kjeldahl-stikstof
totaal-fosfaat

eenheid

%
%
%
g/kgds
g/kgds

20

21

22

6-8-90 6-8-90 27-7-0 27-7-0 27-7-0
42.4
55.3
76.2
72.0
75.0
71 .2
74.3
0 ,8
0.7
0 .4
0.4
0.13
0.10

METALEN
cadmium
chroom
koper
nikkel
lood
zink
kwik
arseen

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

0.5
7.7
8.3
6.0
29
290
0.03
1.3

MINERALE OLIE
vluchtige fractie
niet-vluchtige fractie

mg/kgds
mg/kgds

<20
<100

PAK's
naftaleen
acenafthyleen
acenaftheen
fluoreen
fenantreen
anthraceen
fluorantheen
pyreen
benz(a)anthraceen
chryseen
benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
dibenz(a,h)anthraceen
benzo(g,h,i,)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

<1
<1
<0.25
<0.25
0.05
<0.05
<0.25
0.15
0.15
<0.05

totaal 16PAK's
totaal 6Borneff

mg/kgds
mg/kgds

EOX

mg/kgds

B=vijver Pinksterbloem Bennenkom

21a

<0. 1
3. 9
2. 8
2. 8
3. 2
15
0. 01
0. 7

<20
<100

0.2

1.1

0.6

20
15
4
10
6.
3
63
45
11
240
200
34
0. 03
0. 03
0 01
2. 0
1, 4
0 6

<20
<100

<20
<100

<20
<100

0.15
<0.1
<0.05
<0.1
<0.25
<0.25

<0.6
<0.6
<0.15
<0.15
<0.03
<0.03
<0.15
<0.06
<0.03
<0.03
<0.06
<0.06
<0.03
<0.06
<0.15
<0.15

<0.6
<0.6
<0.15
<0.15
0.03
<0.03
<0.15
<0.06
0.04
0.03
0.08
<0.06
0.10
<0.06
<0.15
<0.15

<1
<1
<0.25
<0.25
0.10
<0.05
0.30
<0.1
0.15
0.10
0.30
0. 20
o,40
<0, 1
0.30
0.25

<1
<1
<0.25
<0.25
0.10
<0.05
0.40
<0.1
0. 20
o.15
0. 15
0. 15
0.20
<0.1
<0.25
<0.25

0.5
<0.5

<0.3
<0.3

<0.3
<0.3

2.1
1.8

1.4
1.0

<0.1

3.3

2.5

BIJLAGE B . l
K l a s s e i n d e l i n g voor e n k e l e waterbodems v o l g e n s 3e Nota Waterhuishouding
parameters

v i j v e r n r . (B= v i j v e r P i n k s t e r b l o e m s t r . B e n . )
la lb lc 4
12 20 B 23 21 22

METALEN
cadmium
chroom
koper
nikkel
lood
zink
kwik
araeen

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
2
1
1

1
1
1
1
2
1
1

MINERALEOLIE
vluchtige fractie
niet-vluchtige fractie

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

PAK's
naftaleen
acenafthyleen
acenaftheen
fluoreen
fenantreen
anthraceen
fluorantheen
pyreen
benz(a)anthraceen
chryseen
benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
dibenz(a,h)anthraceen
benzo(g,h,i,)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

2
1
1
1
2
3
3
2
3
1
1
1

2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1

2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
3
2

2
1
1
1
2
2
2
3
2
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1

2
1
2
1
2
2
3
3
3
1
3
3

2
1
3
1
3
2
2
2
3
1
1
1

totaal
totaal

2

1

2

2

1

1

1

1

3

3

1

3

3

EOX

PAK's
Borneff

De r e s u l t a t e n van de a n a l y s e s v e r r i c h t door h e t Z u i v e r i n g s s c h a p waren h e l a a s n i e t
t i j d i g t o t i n d e t a i l bekend en z i j n h i e r w e g g e l a t e n .

BIJLAGE B . 2

Klasse indeling voor enkele waterbodems volgens leidraad bodemsanering
parameters

v i j v e r n r . (B= v i j v e r P i n k s t e r b l o e m s t r . Ben.)
l a l b l c 4 12 20 B 23 21 22

METALEN
cadmium
chroom
koper
nikkel
lood
zink
kwik
arseen

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

2

1
1
1
1
1
1

2
1
2
2
1
1

1
1
1
2
1
1

MINERALEOLIE
vluchtige fractie
niet-vluchtige fractie

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
1

1
2

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

PAK's
naftaleen
acenafthyleen
acenaftheen
fluoreen
fenantreen
anthraceen
fluorantheen
pyreen
benz(a)anthraceen
chryseen
benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
dibenz(a,h)anthraceen
benzo(g,h,i,)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
totaal
totaal
EOX

PAK's
Borneff

BIJLAGEC
Schatting slibvolumes
nr. naam vijver

1 Kraatsvijver
2 Lunenburg
3 Rustenburg
4 Koelhorst
5 Langenhorst
6 Nettelhorst
7 Grootveld
8 Steneveld
9 Lichtenbeek
10 Koekeltse Boslaan 1
11 Koekeltse Boslaan 2
12 Koekeltse Boslaan 3
15 Annadaal
16 Clingendaal
17 Victoria Vesta
18 Jachtlaan
19 Lumièrestraat 1
20 Lumièrestraat 2
23 Van Steenbergen

oppervlak(m2)

12.800
5.500
2.375
6.260
2.615
7.260
9.100
5.930
10.150
2.910
1.120
1.520
2.430
2.175
25.690
11.480
2.095
2.900
25.620

dikte
sliblaag(cm)

volume (m>)

10 - 40
10->40
20 - 3 0
10 - 3 0

3200
1375
600
1250
650
1450
1820
1180
2540
440
55
15
500
435
6400
2870
630
870
5200

10->40
5 - 20
0 - 10
0- 2

10 - 30
20 - 4 0
20 - 40
10 - 30

BIJLAGED
Eendenstandper25-1-91

Beatrixpark
VijverD
Jachtlaan
Stroomberg
KoekeltseBoslaan
Mariendaal
Lunenburg
Wijenburg
Vanenburg
Open Hof
Liebeek
Steneveld
Geleenhof
Nettelhorst
Speelziek
Gemeentehuis
Harskamp
Lunteren
BAchterstraat
B Dreeslaan
B Pinksterbloem
B Ereprijs
Hofbeeklaan
Ederveen
Wolbeek
Frankeneng
totaal

eenden

woerden

totaal

5
30
35
27
19
8
17
9
12
4
4
11
5
9
5
5
3
10
10
1
8
5
18
3
3
14

1
30
45
28
19
8
17
6
24
2
4
10
2
9
6
10
1
8
7
1
9
9
18
2
3
14

6
60
80
55
38
16
34
15
36
6
8
21
7
18
11
15
4
18
17
2
17
14
36
5
6
28

280

293

573

verwijderd
2
40
30
45
1
32
18

45
28
4
38

10
14

307

BIJLAGE E
OVERZICHT VAN WATERTYPEN IN DE BRASEMZONE EN HUN KENMERKEN
1
SNOEK-ZEELT
WATERTYPE

II
OVERGANGS
WATERTYPE 1

III
OVERGANGS
WATERTYPE 2

(BLANKVOORNBAARSTYPE)

(BLANKVOORNBRASEMTYPE)

IV
BRASEMSNOEKBAARS
WATERTYPE

Kenmerkende
vissoorten
(meest voorkomende soorten)

snoek, zeelt
ruisvoorn en
in mindere
mate blankvoorn, baars
en aal

blankvoorn,
baars en
kolblei, in
mindere mate
ruisvoorn en
zeelt
(reeds in de
zomer weinig
kleine snoek)

brasem,
blankvoorn
en baars
(en karper)

brasem,
snoekbaars
aal (en
karper)

Moqelijke qroei
kenmerkende vis

gemiddeld
tot snel

gemiddeld
tot snel

gemiddeld

gemiddeld tot
zeer langzaam

Visbezettinq
(incl.roofvis)

100-350 kg/ha

350-500 kg/ha

350-600 kg/ha

450-800 kg/ha

Max. mogelijke
karperbezetting

40-50 kg/ha

100-150 kg/ha

150-200 kg/ha

450-800 kg/ha

Snoekbezetting

10-50 kg/ha

50-100 kg/ha

30-50 kg/ha

nihil

Snoekbaarsbezetting

geen

nihil

0-10 kg/ha

10-50 kg/ha

Groenalqen

nihil

veel

bloei

bloei

Blauwalqen

geen

nihil

bloei
(incidenteel)

bloei

Gemiddelde
doorzicht
mei-september

70 cm of meer

40-70 cm

40-60 cm

10-40 cm

Waterplanten
onder water
boven water
drijfblad
bedekkings%

veel
veel
veel
60-100

weinig
matig
matig
20-60

nihil
matig
weinig
10-20

geen
geen-matig
geen
0-10

BIJLAGE F
Oeverbescherming:
Prijzen van relevante materialen (exclusief bijkomende kosten1', indirecte kosten2' en BTW)
Post

Eenheid

Zand
Grasbetontegels
Structuurmat (ongevuld)
Structuurmat (gevuld)
Fixtone op mat onder water
Fixtone op doek boven water
Hout:
- vuren, gecreosoteerd
- vuren, onbehandeld
- grenen, gecreosoteerd
- grenen, onbehandeld
- azobé
Palen, diam. 10 cm
Palen, diam. 15 cm
Palen, diam. 20 cm
Rietstekken
Rietpollen/-wortelstokken
Biezenstekken

nv
nv
nv
nv
nv
nv
nv
nrv
m'
m3
m>
m
m
m
m'
nv
m}

Gemiddelde prijs
(gulden)
20,4515,3045,40,1.000,-900,1.100,"
1.000,"
1.700»
5,~
1015,7,50
12,50
8,75

Prijzen onderhoudsmaatregelen (exclusief bijkomende voorzieningen, indirecte kosten en
omzetbelasting)
Post

Eenheid

Onderhoudsmaatregelen:
- Herzetten steenbezettingen
- Grondaanvullingen
- Maaien in handkracht
- Maaien met behulp van veegboot
- Maaien machinaal
- Bossen en afvoeren riet
- Aanbrengen rietstekken
- Aanbrengen rietpollen
- Snoeien
- Vuilvissen

nv
nv
nv
m
m
m'
m'
nv
man uur
man uur

Gemiddelde prijs
(gulden)

3520,"
10,10
0,20
0,10
7,50
12,50
36,~
36,--

1

' 5 à 10%, onder meer: opruimingswerk, uitzetten, bemaling, voorzieningen, waterkering
enz.
2

' 15 à 20 %, bestaande uit: begeleiding uitvoering, alg r .nene kosten, winst en risico

