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De beslisbomen diezijn opgesteldom verantwoordom regaan metafstromend hemelwater
blijken indepraktijktealgemeenendaarombeperkttoepasbaar. Datgeldt metnamebijdeafweging voordetoepassing van zuiverende voorzieningen bijdirectea/koppeling naaroppervlaktewater.
Ook IBOSenProAvanStichting RIONEDgevenweinig informatieomtoteenkeuzevooreenzuiverendemaarregel tekomen.DeKaderrichtlijn Watersteltdateenintegraleafweging oplokaalniveau
moetplaatsvindenenhetoppervlaktewaterin2015een'goedetoestand'bereiktmoethebben.Om tot
eeneffectieve verbeteringvan deoppervlaktewaterkwaliteit tekomen,iseenduidelijkereafstemming
tussendewaterkwaliteitdoelstellingen endedaarvoorbenodigde emissiereductiegewenstJ;.Opbasis
van eenonderzoeknaardekwaliteitvan heta/stromende hemelwater,dematevan zuiveringvan
diversevoorzieningen endeimmissietoetsvoorhetontvangendoppervlaktewater iseen beslismodel
ontwikkeld. Daarmeekanvooreenspecifiekelocatiewordenbepaaldofen hoea/stromendhemelwatergezuiverd moetworden. Methetmodelkunnendiverse'endqfpipe'-voorzieningen enbronmaatregelen tegenelkaarafgewogenworden.
Bijdeafwegingwelkebronmaatregelen
en/ofzuiverendevoorzieningmoetenworden
toegepast bijdirecteafkoppelingnaaroppervlaktewaterspelendrieaspecteneenbelangrijke rol:dekwaliteitvanhetafstromend
Afb.

hemelwater,dematevanzuiveringvandiverse
voorzieningen endevereistekwaliteitvan het
telozenhemelwater,zodatwordtvoldaanaan
de waterkwaliteitseisen vanhetontvangend
oppervlaktewater.

Schemavanhetbeslismodel.Deblokkenmetonderbrokenlijnenzijnjjçgevensdieeldersinhetmodelzijnberekend.

Verderishetvooreengoedeafweging van
belanginzichttehebbeninde kosteneffectiviteitvanmaatregelen.Alshulpbijhetmaken
vaneengoedeafweging tussen verschillende
emissiereducerende maatregelen iseenmodel
opgezet.Bijdeafweging wordtgebruik
gemaaktvangebiedsspecifieke kenmerken.In
afbeelding 1 ishetbeslismodelweergegevenin
devormvaneenblokschema.
Debelangrijkste componenten vanhet
modelzijndebepalingvandekwaliteitvan
hetafstromend hemelwaterendematevan
zuiveringvandiversevoorzieningen.
Kwaliteit van afstromend
hemelwater
Devuilvracht(kg/ha/jaar) in afstromend
hemelwater isvoornamelijk afhankelijk vande
verhardingwaarvanhetwaterafstroomt.Per
typeverhardingisbekekenwatdeteverwachte
vuilvrachtis.Inhetonderzoekisonderscheid
gemaakt indaken,wegen,parkeerplaatsenen
schoneoppervlakken.Devuilvrachtpertype
oppervlakblijkt indepraktijk sterktevariëren,
omdatdieafhankelijk isvanbijvoorbeeldde
aanwezigheid vanuitlogende bouwmaterialen
bijdakenofdeverkeersintensiteit vanwegen.
Omtochkentallenvoordeinschattingvande
kwaliteitvanafstromend hemelwaterte
kunnen hanteren,zijnpertypeverhardingverontreinigingsklassen onderscheiden.
Uithetonderzoekblijktdatzink,koper,
lood,PAK'senoliedebelangrijke probleemstoffen zijn.Ookbestrijdingsmiddelen en
zuurstofvragende stoffen kunnen relevant
zijn,maarvanwegeeengebrekaanbeschikbaremeetdatazijndeze(vooralsnog)buiten
beschouwinggelaten.
Indetabellen 1,2en3zijndevastgestelde
kentallen(kg/ha/jaar) weergegevenvoorde
kwaliteitvanafstromend hemelwatervan
daken,wegenenparkeerplaatsen.Vermenigvuldigingvandeomvangvanhetoppervlak
(ha)methetkentalleverteenjaarvracht.Aangeziennietalhetwaterdatopeenoppervlak
valttotafstroming komt(vanwegeondermeer
bergingenverdamping)wordtinhetbeslismodelmeteenafstromingscoéfficié'nt per
oppervlakgerekend.Doormiddelvande
gehanteerdedifferentiatie naartypeverhard
oppervlakenverontreinigingsklasse iseen
balansgevonden tussenenerzijds hetstreven
naareenduidigekentallenenanderzijds de
grotespreidingindekwaliteitvan afstromend
hemelwater indepraktijk.
Zuiverende maatregelen
Inhetonderzoekzijnelfemissiereducerendemaatregelen beschouwd(zietabel4).
Daarbij isonderscheid gemaaktin bronmaatregelenen'endofpipe'-maatregelen/voorzieH 2 O « 13-2006
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ningen. Directebronmaatregelen voorkomen
dat verontreinigingen in het water komen (bijvoorbeeld het coaten van zinken dakgoten).
Indirecte bronmaatregelen voorkomen dat het
hemelwater tot directe afstroming komt,
waardoor het oppervlaktewater niet wordt
belast met verontreinigd hemelwater.
Pervoorziening isop basis van literatuutonderzoek het zuiveringsrendement bepaald
(zietabel 5).Daarbij isonderscheid gemaakt
tussen opgeloste stoffen en stoffen gebonden
aan deeltjes. Gebleken isdat slechts beperkt
onderzoek isverricht naarde zuiverende
werking van bepaalde voorzieningen. Dit geeft
aan dat het waterkwaliteitsaspect van afkoppelen nogeen onderbelicht terrein is.Op basis
van desoms schaarsegegevens is toch getracht
een zuiveringsrendement toe te kennen per
voorziening. Nieuw onderzoek naar de werking van zuiverende maatregelen zal leiden tot
een betere vaststelling van het zuiveringsrendement.

beïnvloed. Uitde immissietoetsblijkt dat de
concentratie in het afstromend hemelwater
drie maal het MTRmag bedragen.
In afbeelding 2zijn enkele resultaten van

Tabel1:

het modelvoordewaterwijkweergegeven. De
concentraties zink, koper en lood in het afstromend hemelwater zijn, voordesituatie zonder
maatregelen en vooreen aantal zuiverende

Kengetallendaken(kg/ha/jaar).
zink

koper

lood

PAK

olie

Di

0,6

0,16

0,12

0,005

0

D2

3,0

0,16

2,19

0,005

0

D3

7,0

0,16

2,19

0,005

0

zink

koper

lood

PAK

olie

1,0

0,2

o,35

0,024

1,5

04

o,35

0,024

4,7i
4,7i

zink

koper

lood

PAK

olie

0,7

o,53
o,53

0,25

0,02

5,0

0,63

0,02

5,o

verontreinigingsklasse

Tabel2:

Kengetallenwegen(kg/ha/jaar).

verontreinigingsklasse
Wi
W2

Tabel3:

Kengetallenparkeerplaatsen(kg/ha/jaar).

Afweging
Deafweging tussen verschillende maatregelen gebeurt op basis van de procentuele
vrachtreductie (rendement),gewenste concentratie en/ofkosten. Het beslismodel geeft als
uitkomst voor elke maatregel de kwaliteit van
afstromend hemelwater in vracht en concentratie, het rendement, de kosten, het rendement per kosteneenheid en het debiet. Daarnaast wordt aangegeven in hoeverre her
geloosde hemelwater de MTR-kwaliteit van
het ontvangend oppervlaktewater overschrijdt.
Daartoe wordt de vracht aan verontreinigingen in het afstromend hemelwater omgerekend naar een concentratie.Vergelijking met
deMTR-waardegeeft inzicht in het 'waterkwaliteitsrisico'van een lozing.Op basis
daarvan kan deafweging voor een bepaalde
emissiereducerende maatregel gemaakt
worden.
Door toepassing van de immissietoets 3 '
kan worden bepaald tot welkeconcentratie het
afstromend hemelwater moet worden teruggebracht om het effect van een lozingop het
ontvangende oppervlaktewater niet tegroot te
laten zijn. Dooide verontreiniging van het afstromend hemelwater tevergelijken met
overigebronnen op het ontvangend watersysteem, kan het nut vanzuivering worden
ingeschat.

Praktijkvoorbeeld Almere
Het model istoegepast voor de waterwijk
teAlmere. Het hemelwater in die wijk wordt
veelal rechtstreeks,zonder tussenkomst van
zuiverende voorzieningen, afgevoerd naar het
oppervlaktewater. Degemeente overweegt om
lamellenfilters aan te leggen,zodat de kwaliteit van het oppervlaktewater minder wordt
44
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verontreinigingsklasse
Pi
P2

Tabel4:

2,5

Zuiverendemaatregelendiemeegenomenzijninhetmodel.
bronmaatregelen

'end o f pipe' -voorzieningen
afscheider
infiltratievoorziening

direct

indirect

1.vootkomen

3. infiltreren
dakwater

5. lamellenfiltet

8. bodempassage

4. doorlatende
vethatding

6.bezinkbassin

9. infiltratieveld

7. olieafscheider
met slibvang

met berging
10.wadi
11. helofytenfilter

uitloging zink
2.voorkomen
uitloging lood

Tabel5:

Zuiveringspercentagevoormaatregelen.

bronmaatregelen

totaal[%)

1. voorkomen uitloging zink
2.voorkomen uitloging lood

80(coaten)/90 (kunststof)

90

3.infiltreren dakwater
4.doorlatende verharding
'end o f pipe'-voorzieningen
5. lamellenfilter
6.bezinkbassin
7.olieafscheider met slibvang
8. bodempassage
9.infiltratieveld (met berging)
10.wadi
11. helofytenfilter

95
72

gebonden delen{%)

opgeloste delen[%)

80
60
60

0

99
99
99
99

0
0
50
70
70
80
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voorzieningen, uitgedrukt ten opzichte van

grafiek blijkt dat toepassing van lamellen-

toets. Indien een wadi wordt toegepast, wordt

het MTR. Daarbij iservan uitgegaan dat90

filters een sterke verlaginggeeft van de con-

deconcentratie wel voldoende teruggebracht.

procent van het afstromende water door de

centratie zink en koper in het afstromend

zuiverende voorziening gaat en tien procent

hemelwater. Dereductie isvoor zink echter

viaeen bypass direct wordt geloosd. Uit de

onvoldoende om tevoldoen aan de immissie-

Een verdere reductie istebehalen door
middel van aanvullende bronmaatregelen.
Indien 70procent van dedakgoten wordt
gecoat,zal decombinatie met een lamellenfilter ook voorzink de maximaal toelaatbare

Ajb.z:

waarde van drie maal het MTR worden bereikt

ConcentranttenopzichtevanMTRbijeengezuiverdvolumevan90procent.

(zieafbeelding 3).Een keuze vooreen type

Emlaeie naar oppervlaktewater van de Watarwljk ta Almare
Concentratie ten opzichte van MTR

maatregel kan worden gemaakt door de kosteneffectiviteit en de inpasbaarheid van de verschillende maatregelen te vergelijken.

0

n
Basis
Het model biedt voor waterschappen en

•

fct

gemeenten een goede basis voor het nemen

6•

van een beslissingoverdetoepassing van een

4

zuiverende voorziening. Het model is echter

H

noggeen allesomvattend betrouwbaar geheel.

11

Waterkwaliteit van afstromend hemelwater
blijft moeilijk tecategoriseren, evenals de zui-
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veringspercentages en de benodigde dimensio-
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nering van zuiverende maatregelen. Ondanks

deonzekerheden geeft het model inzicht in de
effecten van maatregelen diede gebruiker
helpt bij het nemen van een meer afgewogen

Ajb.3:

ConccnrranrtenopzichtevanMTRbijeengezmverdvolumevanpoenyoprocentgtcoatezinkendatyoten.
Emtaale naar oppervlaktewater van de Waterwijk te Aimera bij toepaMlng bronmaatregel
Concentratie ten opzichte van MTR

beslissing voor bronmaatregelen en/of 'end of
pipe'-voorzieningen.«"
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
WIJ, de specialisten van Hait)ema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwimnstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in de hand
Grondboorbedrijf Hait)ema B.V. is gespecialiseerd in
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• diepe bonngen

• onderhoud

> — — ' grondboorbedrijf

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

haitjema b.v.

Wisseling 10. Postbus 109. 7700 AC Dedemsvaart tel :05234312061 fax:0523-615950 e-mail info@hait|ema.nl internet wwwhattjema nl
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