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Vuiluitworprioolstelselheeft
weinigeffectopzuurstofhuishoudingoppervlaktewater

oppervlaktewatet tevergroten blijkt in de
praktijk vaak niet haalbaar aangezien de benodigde ruimte niet voorhanden is.In het kader
van het project 'monitoring oppervlaktewaterkwaliteit en riolering in Heeg' isonderzocht of
het doorspoelen van het ontvangende oppervlaktewater tijdens en na een overstorting een
alternatiefis om deverslechtering van de
waterkwaliteit te beperken.

Doorspocltracé
Het rioolstelsel van Heeg telt twee rioolwateroverstorten vanuit eengemengd stelsel
op twee watergangen in deomgeving van
Heeg.Achter één vandeoverstorten iseen
bergbezinkbassin van 410kubieke meter gerealiseerd (zieafbeelding 1).Deberging van het
rioolstelsel bedraagt 7.3 mm, deberging in het
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bergezinkbassin is2mm. Ruimte voor het ver-
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groten van het volume ontvangend opper-
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vlaktewater in de nabijheid van deze rioolwa-
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teroverstort isniet voorhanden.

Modelberekeningen
Bij eenoverstortiry uit hetgemengde rioolstelselwordt ongezuiverd water met eenrelatief laag zuurstofgehalte eneenhoog BZV-gehalte geloosd op hetoppervlaktewater. Hierdoor kan de zuurstojconcentratie m hetontvangende oppervlaktewater dalen eneeneffect hebben opdejlora enfauna in het
oppervlaktewater. Dit effectwordt vaak verondersteld, maar wordt indepraktijk vnjwel nooit
gemeten. Reden voordiversenpartijen om inzooi eenmonitortn(flspro<gramma optestellen om dit in
depraktijk teonderzoeken. Alsnel werdduidelijk dat dit effect indepraktijk nietzo^root was als
men zou verwachten*'.
Door eisen testellen aan het ontvangende

teerd waarbij het volume aan rioolwater wat

oppervlaktewater wil Wetterskip Fryslin het

overstort, wordt afgezet tegen het volume aan

effect vandezuurstofverlaging minimaliseren.

ontvangend oppervlaktewater. De maatregel

Inde regel wordt hiertoe een richtlijn gehan-

om in kritieke situaties het ontvangende

Ajb.1:

Doorspoeltrocéen riolering.

Modelberekeningen vanTauwgaven aan
dat doorspoelen in desituatie in Heeg
[gemeente Wymbritsetadiel in Friesland) een
goed alternatief kan zijn voor het vergroten van
het volume aan oppervlaktewater. Het is echter
onzeker hoebetrouwbaar deze berekeningen
zijn, doordat de berekeningen zijn gebaseerd
opeengroot aantal aannames betreffende de
initiële waterkwaliteit en devervuiling van het
overstortende water.Verder ishet watersysteem door gebrek aan praktijkdata in de
berekeningen sterk geschematiseerd.

Landelijke ervaringen met
doorspoelen
Uit een literatuutinventarisatie (enquête
onder gemeenten en waterschappen) blijkt dat
zeer weinig bekend isvan dewerkelijke effecten van doorspoelen. Dat doorspoelen een
maatregel kan zijn tegen overlast wotdt door
veelgemeenten en waterschappen wel erkend.
Vaakwordt permanent, preventiefofcuratief
doorgespoeld zonder dat hiet kwantitatieve of
kwalitatieve berekeningen aan ten grondslag
liggen.Voornaamste redenen om tot actie over
tegaan,zijn vissterfte ofstankoverlast (klachten/meldingen). Het effect van doorspoelen
wordt vrijwel altijd positiefingeschat met uitzondering van diesituaties waar gebruik
gemaakt wordt van doorspoelwatet met een
slechte kwaliteit.

Monitoring
Om het effect vandoorspoelen opde kwaliteit van het oppervlaktewater in depraktijk te
toetsen isbegin 2001in Heegeen monitoringsonderzoek gestart. Hiertoe zijn gedurende vier
jaar onder andere de kwantiteit en kwaliteit
van het overstortende watet en het opper42
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vlaktewater gemeten. Het onderzoek is uitgevoerddoor adviesbureau Tauw,de gemeente
Wymbritseradiel,Wetterskip Fryslân (waterkwaliteitsbeheerder en voormalig Wetterskip
Marne-Middelseeals waterkwantiteitsbeheerder),Van Essen Instruments enismede mogelijkgemaakt door financiële bijdragen van
Stichting RIONEDenLandustrie.
Demonitoring heeft de volgende
(sub)doelstellingen:
• inzicht krijgen inhet effect van de vuilemissieopde kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater;
• het effect bepalen van doorspoelen opde
oppervlaktewaterkwaliteit;
• hetbepalen van de werkelijke vuiluitworp
bij het bergbezinkbassin;
• hetbepalen van hetrendement vanhet
bergbezinkbassin;
• hetkalibreren van hettoegepaste rekenmodel (Duflow) voorde berekening van
het zuurstofgehalte in oppervlaktewater;
• inzichtverkrijgen indeoppervlaktewaterkwaliteitenervaringopdoen met het
continu metenvanhet zuurstofgehalte.
Ookisgekekeninhoeverrederesultaten
inHeegzichverhouden totdebevindingen
vanvergelijkbaar onderzoekopanderelocaties
inNederland.
Omaandedoelstellingtevoldoen,is
gemetenaandeneerslag,deriolering(het
bergbezinkbassin)enhetwatersysteem(oppervlaktewaterenwaterbodem).Indetabelwordt
hetmonitoringsplan kort toegelicht
Resultaten
Bergbezinkbassin
Hetkwantitatieffunctioneren vanhet
bergbezinkbassin indepraktijk(overstortingsfrequentie van6,3 perjaar)komtgoedovereen
methet theoretisch functioneren (64perjaar
volgensmodelberekening).Bijeen vergelijking
vandegemetenvuilemissieinHeegten
opzichtevandeoverigewaardenuit literatuur : valt opdatvoor vrijwel allestoffen de
gemeten concentraties relatief laagzijn.Het
bassin reduceert met name de concentraties
BZV,CZVen zwevende stof(respectievelijk 60,
65en65procent)eninmindere mate Kjeldahl
stikstofen fosfaat (38en35procent).De rendementen zijn over het algemeen hoger dande
bepaalde rendementen bij vergelijkbaar onderzoek1 ; . Circa 20procent van degemeten concentraties BZVen CZVin het oppervlaktewater
•ndroogweerperiodes laghoger dan de gemiddelde vuiluitworp van de randvoorziening
(BZV= 22.1mg/lenCZV=93.6mg/l).
Oppervlaktewaterkwaliteit
Deconcentraties van degemeten stoffen in
het boezemwater liggen gemiddeld lager dan

in het polderwater, waardoor bij het doorspoelen schoner water wordt ingelaten eneen positiefeffect verwacht mag worden. Op basis van
steekmonsters bleek het effect van doorspoelen
slechts lokaal (direct bij deinlaat)envoor
enkele stoffen (bacteriën, fosfaat enCZV)aantoonbaar. Inafbeelding 2 wordt het effect van
overstortingop het gehalte E.coliinoppervlaktewater weergegeven op basis van steekmonsters dieenkele uren nade overstorting
genomen zijn.

Binnen dezefluctuaties wordt ook tijdens
droogweerperioden (geenoverstorting) deeis
voor het zuurstofgehalte van 1 mg/l vaak
onderschreden. Ditisopandere meetlocaties
in Nederland ook geconstateerd3'4'.
Effect op zuurstojhuishoudiry
Opbasisvan dedata wordt geconcludeerd
dat slechts circa 15 procenr van de overstortingen een aantoonbaar negatiefeffect heeft opde
zuurstofconcentratie inhet oppervlaktewater.
Dezeoverstortingen hebben over het algemeen
een overstortingsdebiet van meer dan1.000
kubieke meter.Ditisechter geengarantie voor
een meetbaar effect.
Opvallend isdattijdens ennaenkele overstorten het zuurstofgehalte inhet ontvan-

Zuursto/concentraties
Degemeten zuurstofconcentraties vertonen grote fluctuaties enzijn sterk afhankelijk
van de tijd (dag-nachtvariaties), maar ook van
demeetlocatie,diepteen meetmethode.

Ajb.2:

EjfectoverstortingophergeholteE.coliinoppervlaktewater.
i-c<*37

Heeg, oppervlaktewaterkwaliteit direct bijBBB

• COM4

.rood= overstortingen(OV)
blauw= droogweer(DW)
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MonitonngsplanHug.

onderzoekspunt

meetmethode

neerslag
neerslagmeter (kantelbak)
neerslaghoeveelheid
riolering (bergbezinkbassin)
frequentie envolume
waterstandsmetingenmetdataloggersinterneen
overstortingen
externedrempel,registratie pompdebiet
kwaliteitoverstorringsrijdsproportionele bemonsteringinterneen
water
externedrempel
watersysteem
debietmeringenmet meetschot
doorspoeldebiet
dataloggersvoorregistratie zuurstofconcentratie,
waterkwaliteit
continue
temperatuur enwaterdiepte
steekmonstername oppervlaktewater
waterkwaliteitdroge
periode
perkwartaal
steekmonsternameoppervlaktewater zo spoedig
waterkwaliteit na
overstort
mogelijknaoverstort
steekmonsternameoppervlaktewater inregulier
boezemwater
meetprogramma waterschap
mengmonsterswaterbodem,analyseopNVNen
waterbodemonderzoek
veterinaireparameters
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ringoptegaan.Zoblijkt bijeenonderzoek
voorWaterschapVallei&Eemdatbijrioolovetstortengemiddeldgenomengeensprakeis
vanhogereconcentratiesaanbijvoorbeeld nutriëntendaninsituatieszonder overstorten.
Ookverschillen inzuurstofhuishouding ende
algeheleecologischetoestandblekennietsignificant aantoonbaar.Anderefactoren, zoalsde
aanwezigheid vanbomenendeinrichting
alsmedehetbeheervanhet ontvangende
water,zullenvaaksterker bepalendzijn voor
deecologischetoestand vanhetwater.
Aanbevelingen
Overdoorspoelen isweinigvergelijkbaar
onderzoekbeschikbaar.Daaromisnader
onderzoekaantebevelennaardeeventuele
landelijke interpreteerbaarheid vanderesultaten.Bijvergelijkbaaronderzoekwordenvaak
handmatigesteekmonsters vanhetoppervlaktewatergenomen,enigetijd naeenoverstorting.Dezegevenechter onvoldoende
inzicht indeeffecten vandoorspoelenenoverstortingen opde oppervlaktewaterkwaliteit.
Geziendegrotevariatiesvandediverseparameters(metnamehetzuurstofverloop ende
seizoens-endag-nachtvariatie)zijn praktijkmetingenechtervangrootbelangomkosteneffectieve maatregelen te formuleren.
Deeffectiviteit vanbergbezinkbassinsis
slechtsopenkelelocatiesinde praktijk
bepaald.Mededoorhetverschilinlocatiespecifieke kenmerken(rioolstelselkenmerken maar
ookmeetmethodiekenderendementberekening)zijnderesultaten slechtonderlingvergelijkbaar.Metnamenaardeprocessendiebepalendzijn voordit rendement,zoalsde
samenstellingvandevuilemissie (fracties
gebonden verontreinigingen enbezinksnelheden),isonderzoeksterkaantebevelen.*
gendeoppervlaktewater toeneemt.Ditkan
veroorzaaktwordendoordat hetrioolwaterin
hogemateisvermengd met zuurstofrijk
regenwater,dooreenlageactiviteitvanzuurstofbindende bacteriënendooreenbetere
mengingoverdegehelewaterkolomalsgevolg
vanhevigeneerslagen/ofdoorspoelen.Het
effect vanoverstortingen isslechts duidelijk
aantoonbaardirectbenedenstrooms vanhet
bergbezinkbassin enoverhetalgemeen bij
relatiefgrotere overstortingen.
Waterbodemkwaliteit
Dekwaliteitvandewaterbodem isophet
traject bijdeoverstort nagenoeg hetzelfde
gebleven(klasseoen/ofklasse 1).Ookbijvergelijkbaar recentonderzoekwordteeneffect van
overstortingen (andersdandirect terplaatse
vandeoverstort)opeenwaterbodem langniet
altijd aangetoond.Ditkanhetresultaat zijn
vanhetdoorspoelen,vandewerkingvanhet
bergbezinkbassin, relatieflagevuiluitworp
44
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(kwalitatiefenkwantitatief],onderhoud (hekkelen)ofeencombinatievandezemaatregelen.
Zuursto/model
Na kalibraticblijkt hetzuurstofmodel het
kwantitatiefenkwalitatieffunctioneren van
hetwatersysteem indepraktijkgoedtebenaderen.Hiervoor warendegenomen praktijkmetingen onmisbaar.
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Tussenresultaten monitoring rioolstelsel Casrncum.

Conclusie
Ondanksdatdoorspoelendoorvele
gemeentenenwaterschappen als effectieve
maatregelwordtgezien,zijn erweinigpraktijkmetingendieinzichtgeveninhetdaadwerkelijkeeffect ervan.Heteffect vandoorspoelenwerd inditproject slechtslokaalenop
enkelestoffen waargenomen.
Hetgemeteneffect vandevuiluitworpvan
het rioolstelsel inHeegophetoppervlaktewaterisveelkleinerdanverwacht.Ookbijvergelijkbaar onderzoek5''1*'bleekdezeconstate-
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