beschoeienvanoeversvormen onderwerpen
vandiscussie.
Onderzoek aan stadswateren
WaterschapVallei&Eemwildegraagmeer
inzichtverkrijgen indeactuelestedelijke
waterkwaliteitendemogelijkhedenomdeze
bijtesturen,ondermeerinhetlichtvande
KRW.Eenbelangrijkelementhierinwashet
effect vanaanwezigeriooloverstorten opde
waterkwaliteit instedelijkgebied.Inopdracht
vanhetwaterschapheeft Tauwmonitoringgegevensvan86fysisch-chemische monsterpuntenbinnen hetstedelijkegebiedvanhetwateischapgeanalyseerd1'.Dezemonsterpunten
liggenverdeeldoverdekernenbinnen het
beheersgebiedvanhetwaterschap.Bemonsteringvondmetnameplaatsinstagnante
waterenalsvijversensingels.Opdemonsterpunten isvanaf1994ineenroulerend meetnet
achtkeerperjaarbemonsterd. Watermonsters
zijngeanalyseerdoponderandere eutrofiëringparameters,enkelezwaremetalenen
macro-ionen.Daarnaastzijn veldparameters
alszuurstof,doorzicht,stromingenwaterdiepteinhetonderzoek betrokken.

Aanpakriooloverstortcnin
vraagtommaatwerk
REMCO SCHREUDERS, TAUW
ROB GERRITSEN, WATERSCHAP VALLEI & EEM
PIM DE KWAADSTENIET, TAUW

Hetwaterbeheerindebebouwdeomgeving heefthetlaatstedecenniumveelaandachtverkregen. Een
substantieeldeelvandewaterprojecten instedelijkgebied hee/t,aidannietdirect,betrekkingopde
riolering. Doormaatregelenaangemengdenoolstelselsisdekwaliteitvanhetstedelijk watersinds
dejaren8o/orsverbeterd.Opverschillendelocatiesvoldoetdewaterkwaliteitechternog nietaan
.gesteldedoelenennormen,streejteeldeno/de minimalekwaliteitseisendieaanwatergesteldmogen
worden.WaterschapVallei&Eemheeftdeajgelopenjaren dewaterkwaliteit instedehjkgebied
intensiefgemeten ommeerzichttekrijgenopdeactuelesituatieinverschillendeomstandighedenen
daarmeeopdebeïnvloedingsfactorenvandewaterkwaliteit mstedehjkgebied,zoals riooloverstortingen.Analysevandezegegevens, medeinrelatietotandererecenteinzichten,leidttoteenaantal
interessantebevindingen.
Tenopzichtevandejaren 80isdewaterkwaliteit vanstedelijkewatersystemensterk
verbeterd.Erisveelgeïnvesteerd inverbeteringvandekwaliteitvanstadswateren,om
zodoendedekwaliteitvanhetaquatischecosysteemopordetekrijgen. Demeeste(ongezuiverde)puntlozingen zijngesaneerd.De
aanpakvandiffuse bronnen isopgestart.
Vooraldelaatstejaren wordtinvelestadswaterenachterstalligonderhoud uitgevoerd.En
tenslotte,zekernietalsonbelangrijkste,geldt
datveelknelpunten inbestaandegemengde
rioolstelselszijn aangepaktinhetkadervande
basisinspanning.Aanlegvanbergbezinkbassinsenafkoppelen vanregenwaterzijn
gemeengoed geworden.
Dezemaatregelenzijnvooralhetresultaat
vangeneriek,landelijk beleid.Hetwerkwordt
uitgevoerd volgenseenreeksnormen,zoalsde
basisinspanning.Abhieraanwordtvoldaan,
heeft hetdaarvoorverantwoordelijkeoverheidsorgaanhaartaakvolbracht.Vaneenecht
integraleengebiedsspecifieke ofwatersysteemgerichtebenaderingisslechtszeldensprake.
Desondanksheeft hetgeneriekebeleidveel
°Pgeleverdquabeperkingvanwaterkwaliteitsproblemen.Nudemeesteprobleemsituaties in
stedelijkewatetsystemen,zoalswateten met
tegelmatige vissterfte en/ofmetstankoverlast,
grotendeelszijnaangepakt,resteertdevraag:
m
°eten we(nog)verderenzojahoc?Hetwater-

kwaliteitsspoor,datalsaanvullendbeleidopde
basisinspanningwordtingezet,beoogteen
meeroppervlaktewatergerichtebenadering.In
verschillenderegio'swordeninmiddelsmethodesvoorinvullingvanhetwaterkwaliteitsspoorontwikkeldoftoegepast.

Doorgebruik temakenvanstatistische
berekeningenenanalysesisonderzochtofverbandengelegdkunnenwordentussende
waterkwaliteitenerzijdsenbeïnvloedendefactorenanderzijds.Voorenkelestadskernen isde
relatiewaterkwaliteit-ecologischetoestand
onderzochtmetbehulpvanderesultatenvan
zogehetenstadswaterscans2',waarbijonder
meergebruikisgemaaktvandeSTOWAmethodeEBEOstad.

Opditmomentgeeft de Kaderrichtlijn
Watereennieuweimpulsaanhetdenkenover
hetantwoordopdevraag'hoenuverder?'
Vanuitlandelijkeentegionalesporengroeitde
laatstemaandendeaandachtvoorderolvan
gemeentenbinnendeKRW.Hierbij komtde
rioleringnadrukkelijk inbeeld.Hetnadenken
overdeinvloedvanriooloverstortingenvan
gemengderioolstelselsopdewaterkwaliteit
krijgteennieuweimpuls,maarookafkoppelenvanverhardoppervlakenhet frequenter
baggerenvanstadswaterenenhetalofniet

Voorhetonderzoekiseen klassenindeling
ontwikkeldvoordeeutrofiëringparametersen
dezuurstofhuishouding. Dezeindexbestaat
uitvierkwaliteitsklassenenwordtsamengevat
intabel 1.Aandehandvandezegegevensis
tevenseeneenvoudige waterkwaliteitsindex
ontwikkeld(tabel2).Metdezeindex,met
mogelijkescoresvanotot 12,zijnvoorieder
monsterpunt vervolgensnadereanalyses uitgevoerd.Zoisvooralle86locatiesnagegaan
hoedescorevolgensdewaterkwaliteitsindex
zichverhoudttotdeaan-ofafwezigheid van

label1.

Gehanteerdeklassenindelingvoorconctnrranejtoraal-jbsjor,totaal-srikstofammoniumenzuurstof
gemiddelde
totaal-P

gemiddelde
totaal-N

gemiddelde
ammonium

(mg/I)

(«S/I)

(mg/I)

1

<o,i5

<2,2

<o.5

2

0,15-0,30

0,5-1,0

3
4

0,30-0,60

2-2-44
4A-6.6
>6,6

klasse

>o,6o

laagst
gemeten
zuurstof(mg/l)

1,0-2,0

>5
3-5
2-3

>2,0

<2
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een riooloverstort(en). Vervolgens zijn onder

in het onderzoek betrokken. Met inzicht in

onderzoeken valt onder meer op te maken dat

meergemiddelde scores en standaarddeviaties

vuilemissies,eengrotere dataset en met name

vaakgeen relatie aangetoond kan worden

berekend (zie tabel3).

continumeting van zuurstofzouden meer en

tussen deecologische kwaliteit van stads-

betere conclusies getrokken kunnen worden

wateren en vervuilingsbronnen als rioolover-

waterkwaliteit (hogere indexscore) gemiddeld

over het effect van rioolovcrstortingcn op de

storten'" 4 '.Zowordt een effect van rioolover-

genomen voorkomt in stadswateren zonder

fysisch-chemische waterkwaliteit.

Uit deze analyse blijkt dat een betere

beïnvloeding van riooloverstorten. De stan-

stortingen opeen waterbodem lang niet altijd

Ook andere analyses,zoalsover het gedrag

aangetoond en blijkt de praktijk van frequen-

daarddeviatie isechter relatiefgroot. Met

van zware metalen in relatie tot zwevende

tieen volume van riooloverstortingen anders

andere woorden: in stadswateren met beïn-

stoffen en deaanwezigheid van riooloverstor-

dan modelberekeningen aangeven4'. Ook een

vloeding door riooloverstorten kan ook een

ten,geven verrassende resultaten. In de water-

effect van een riooloverstortingopde zuurstof-

goede waterkwaliteit voorkomen (en

fase blijken zware metalen zelden problemen

huishouding van het ontvangende opper-

andersom).

op televeren in het stedelijke gebied van

vlaktewater issoms niet zogroot alsdat op

Waterschap Vallei&Eem,zowel in situaties

basisvan modelberekeningen wordt verwacht,

met als in situaties zonder riooloverstorten.

zoblijkt uit monitoringonderzoek 4 '. Daarbij

In afbeelding 1 isvoor iedere parameter uit

geldt wel dat het meeste monitoringonderzoek

tabel 1 aangegeven welk percentage vande(86)
monsterpunten in een klasse valt. Daarbij

niet isuitgevoerd om de werking van de

Andere recente inzichten

wordt onderscheid gemaakt in monsterpunten

modellen te controleren.

De resultaten van de studie van Water-

Systemen zijn in de praktijk complexer

in stadswateren met en zonder (een) rioolover-

schap Vallei&Eem staan niet op zichzelf

storten). Ditgeeft een wat meer gedifferen-

Tauw heeft indeafgelopenjaren verschillende

tieerd inzicht inde relatie tussen water-

studies uitgevoerd naar dewaterkwaliteit in

nieuws.Zelfs voor de problematiek van riool-

kwaliteit en de aanwezigheid van

stedelijk gebied en de beïnvloeding daarvan

overstortingen en het effect daarvan op de

riooloverstorten.

door emissies, inrichting en beheer. Uit deze

waterkwaliteit geldt allesoverziend dat we de

dan wein modellen simuleren. Dat is niets

Uitdegegevens in afbeelding 1 blijkt dat:
•

Debeste kwaliteitsklasse voor totaal-P en

Tabelz.

Scoresvoordewaterlcwaliteitsmd«m«rotaal-jbsfor,totaal-stiksto/enzuursto/

zuurstof (klassen 1 en 2)in situaties mét
een (ofmeerdere) riooloverstort(en) pro-

klasse

totaal-P

totaal-N

zuurstof

centueel hoger ligt dan voor niet-beïn•

vloede locaties;

1

6

2

4

4
3

2

Voorde laagst gemeten zuurstofconcentratie relatiefmeer monsterpunten zonder

3
4

2

2

0

0

1

-1

riooloverstortfen) in klassen 3 en 4(circa

1

70%)vallen dan ingevallen met beïnvloeding door riooloverstort(en)(52%);
•

Deammoniumconcentraties in gevallen

Tabel3.

Gemiddeldenenstandaarddeviatiesvandewarerkwaliteitsindexinsituatiesmetenzonderriooloverstorten.

met en zonder riooloverstort overwegend
in klassen 1 en 2vallen. Bijde aanwezig-

gemiddelde

standaarddeviatie

heid vaneen (ofmeerdere)
riooloverstortfen) isdekans op (gemiddeld)

geen overstort(en)

6,6

24

hogere ammoniumconcentraties (klassen3

wel overstort/en)

5.7

2,3

en4)ietsgroter. Dit komt overeen met de
verwachting voorafdat deinvloed van
overstorten vooral tot uitdrukking zal
komen inde ammoniumconcentratie.

A/b.1:

WeergavevandeinvloedvanriooloverstortenopdeparametersP-totaal,zuursto/enammonium.Hierbijisde
klassenindelingvoordezeparameters(tabelijajgezettegenhetrelaneveaantallocaties{%]meto/zonder
riooloverstorten).

Uitdeze analyses valt op te maken dat de
aanwezigheid van een fofmeerdere) riooloverstortfen) niet direct een slechtere waterkwaliteit hoeft tebetekenen. Deresultaten zijn
opvallend en deels tegengesteld aan de algemeen gehanteerde aanname overde invloed
van riooloverstorten opdewaterkwaliteit. Zo
liggen voor zuurstof deconcentraties in door
overstort beïnvloede wateren duidelijk hoger
dan in niet-beïnvloede wateren. Deels wordt
dit wellicht veroorzaakt door eengrote zuurstofproductie door algen en waterplanten, in
combinatie met de meting van de zuurstofconcentratie overdag.
Daarnaast moet worden opgemerkt dat de
kans klein isdat tijdens een overstort gemeten
is,omdat niet continu isgemeten. Gegevens
over devuilemissiesuit rioolstelsels zijn niet
42
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'effcctkant' vande kosteneffectiviteitvraagstukkennognietgoedindevingershebben,
zekernietalswehethebbenoverheteffect op
hetslechtstscorendeelement(biologischen
chemisch)volgensdeKRW-benadering.
Opgaven voor de toekomst
Algemeenworden riooloverstortenals
knelpunten gezienvoorhetbereikenvaneen
goedeecologischetoestand vanhetontvangendeoppervlaktewater. Uitdehierboven
beschrevenonderzoeken blijkt echterdatde
werkelijkheid weerbarstiger is. Maatregelen
terbeperkingvanvuiluitworpuitgemengde
rioolstelsels hebbenzekervruchten afgeworpen,maarofverdergaande maatregelen dat
ooknogzullen doen,issterkafhankelijk van
despecifieke situatie.Metde kosteneffectiviteitalsbelangrijk afwegingscriterium endoor
degerichtheid vandeKRWop metnamede
ecologischekwaliteit ishetduidelijk datde
bestaandebenaderingomnuancering vraagt.
Uitdeinditartikelbeschrevenanalyses
blijktdatmaatwerk vereistisomde gewenste
verdereverbeteringvandestadswaterkwaliteit
tebereiken.Hetisduidelijk datoverstorten

slechtséénvandebeïnvloedende factoren zijn
voorde(ecologische) waterkwaliteit.
DeKRWrichtzichopdeecologischetoestandenhetnemenvaneffectieve maatregelen
omdezetoestand teverbeteren.Datvraagtom
eenandereblikophet waterkwaliteitsspoor.
Het'oude'waterkwaliteitsspoor bekijkt
meestal maaréénaspect(zuurstof). Entegenwoordig,naalleuitgevoerdesaneringen,isdat
inveelgevallennieteensmeerhet belangrijksteaspect.Factorenalswaterbodems,beschoeiing,oevervormen,diepteendehoeveelheid
toegelaten begroeiingzijn wat'ecologische
ordegrootte'betreft somsevenbelangrijk als
deaanwezigheid vanoverstorten.Detijd lijkt
aangebrokenom(ook)het waterkwaliteitsbeheerinstedelijkgebied ineenbrederperspectiefteplaatsen.Enuiteraard hangtdatook
samen metmonitoringvanwaterkwaliteiten
bcïnvloedingsfactoren,waaronder riooloverstortingen.Opsommigeplaatsen inNederlandgebeurtdatookal, geziendestadswater/ecoscansdieoptalvanplaatsengemaakt zijn
enworden.

regelenbeteronderbouwen en verantwoorden.
Enmogelijk nogbelangrijker, zekerinhetlicht
vandeKRW, inzichtindebestestrategieomdit
tebereiken;dustegen de geringstemaatschappelijkekosten.Pas dankunnen we deaanvullendeopgavevandeKRW voorbijvoorbeeld de
rioleringechtkwantificeren. Enkunnen we de
kosteneffectiviteit beterinbeeldbrengenen
maatregelenaanderioleringafwegen tegen
anderemaatregelen terverbeteringvande
kwaliteitvanstadswatcren.f
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Dooreenbreedwaterkwaliteitsspoor inte
zettenkunnen weinvesteringen inmaat-

Riooloverstortinstedelijkgebted van WaterschapVatte10 lern [foto:W.Quist).
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