MEDEDELINGEN

' t t t Nederlandse Verenigingvoor
'Ml Waterbeheer NVA

StichtingRIONED

Verslagen
Vorige bijeenkomst
Inhetverslagvandevorigebijeenkomst stond
datdeherzienecursus'Afkoppelen' werdgeorganiseerddoordeNVA.Ditisnietjuist.De
cursusisgeorganiseerddoorWaterschap
Vallei&EemendeStichtingRIONED.

Onderzochtiswelkebiologischecomponenten
bruikbaarzijn voorPEBS.Diatomeeënen
fytoplankton blijken teweiniginformatie te
geven.Hetinventariserenvankenmerkenvan
devisstandenvissoortenistetijdrovend ente
kostbaar.Alleenmacrofyten en macrofauna
zijn daaromopgenomeninPEBS.

Verslagioi bijeenkomstCSW
OnderstaandvindtuhetverslagvandebijeenkomstvandeContactgroepStedelijkWaterbeheer,dieplaatsvondinDenBoschop
13 aprilvanditjaar.
Openingenmededelingen
VoorzitterEilardJacobsopentdebijeenkomst.
RIONED
TonBeenendeeltnamensdeStichting
RIONEDhetvolgendemee:
-RIONEDbegintmeteenpilotproject naar
benchmarking inderioleringszorg;
-diversemeetprojecten wordenmedeinCIWverbandgestart;
-deLeidraadmoduleB2100'Doelmatigomgaanmethemelwater'isgereed.Demodule
isgepresenteerd opdelaatsteRIONED-dag
NVA
Programmagroep 2vandeNVAhoudtinoktobereenmiddagover'waterkwaliteitalsbasis
voorinspanning'metalsdoelhetrendement
vanmaatregeleninderioleringtevergroten.
Secretaris
DehuidigesecretarisErwinRebergengeeft
aanzijnsecretariaatsfunctie tewillenbeëindigen.Hiermeezalookdefinanciëleondersteuningvanhetsecretariaatdoorzijn werkgever
Tauweindigen.
Hetvoorstelisomhetsecretariaatvoortaante
latenbekostigendoordewerkgeversvande
diverseledenvandeCSW.EilardJacobsvraagt
deledenhoezijhiertegenoverstaan.BoudewijnAlbregts(gemeenteTilburg)geeft aan
geenvoorstandertezijnvaneenaparte
bijdragevangemeentenaanhetCSW.Zijn
voorkeurgaatuitvanfinancieringdooreen
onafhankelijke organisatiezoalsRIONED,
waargemeentenaleenfinanciëlebijdrage aan
geven.Dezeopvattingwordtgedeelddoorde
meesteaanwezigen.Beslotenwordtinde
periodetotdevolgendebijeenkomst deze
mogelijkheid verderteonderzoeken.
(Inmiddelsisbeslotendatmetingangvande
volgendebijeenkomst hetsecretariaatvande
CSWzalwordenovergenomendoordeStichtingRIONED.NieuwesecretariswordtTon
Beenen,dehuidigesecretarisvandewerkgroepRiolering).
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Werkgroep Riolering
Hetafgelopen halfjaar zijn alleendegemeentelijkedeelnemersvandewerkgroepRiolering
bijelkaargeweest.Ditwasinhetkadervande
CommissieIntegraalWaterbeheer.
WerkgroepStedelijk Grondwater
Dewerkgroepishetafgelopen halfjaar nietbij
elkaargeweest.
Eenpraktischecologisch beoordelingssysteemvoor stadswateren
doorj.Ciuell,DienstWaterbeheerenRiolering,
sectorWaterbeheer
In15)94begondetoenmalige gemeentelijke
dienstRWAvanAmsterdamaandevoorbereidingenvaneenpraktisch beoordelingssysteem
voorstadswateren (PEBS).Ditsysteemwas
wenselijk omhetecologischfunctioneren van
destadswaterenendeeffectiviteit vandiverse
inrichtingsmaatregelen tekunnen beoordelen.
Ineersteinstantiezijndebestaandebeoordelingssystemen(vanonderandereSTOWAen
Caspers&Karbe)toegepastopdemeetgegevensvan15)5)5t/m 195)7.Hetbleekechterdatde
resultatenvandediversemethodengrote
verschillenvertoonden.Bovendienbleekgeen
enkelemethodegoedtoegesnedenopdespecifieke kenmerkenvanstadswateren.Daaromis
vervolgensbeslotenomvoorstadswatereneen
nieuwbeoordelingssysteem (PEBS)opte
zetten.
BijdeontwikkelingvanPEBSisuitgegaanvan
devolgendeuitgangspunten.Hetsysteem
moet:
-toepasbaarzijn opallewaterendiedoorde
provinciedefunctie 'stedelijk water'hebben
gekregen;
-betrekkinghebbenopzowelhetwater,alsde
oever,alsdewaterbodem;onderscheid
makeninverschillendetypen stadswateren;
-eengelijkeopzethebbenalsbestaande
STOWA-beoordelingsmethoden;
-handvattenbiedenvoorbeheerenbeleid;
-aansluitenopdedoelstellingenvoordedrie
gedifferentieerde functies vanstedelijk water
inhetWaterbeheersplanvanHoogheemraadschapAmstel,GooienVecht;
-voldoenaantechnischecriteriaalsreproduceerbaarheid,robuustheidengebruiksvriendelijkheid.

DetypenstadswaterendieinPEBSzijnopgenomenwordenbepaalddoorhettypeoeveren
dedieptevanhetwater.Deviertypenzijn:
hardeoeverendieperdanéénmeter,harde
oeverenminderdiepdanéénmeter,lichte
oeverstructuur eneennatuurlijke ofnatuurvriendelijkeoever.
PEBSonderscheidtvasteparameters,stuur-en
doelparameters.Vasteparameterszijnparametersdienietofnauwelijks tewijzigenzijn.
Stuurparameterszijndeparametersdiedoor
demensviamaatregelentebeïnvloedenzijn.
Hierbij valttedenkenaandetaludhelling,het
peilbeheerenhetverversingsregime.
Dedoelparametersgevendekwaliteitvanhet
watersysteemweer.Dezeparametersworden
gemetenenbeoordeeld.Dedoelparameters
zijnonderteverdeleninbiologischeparameters(macrofauna enmacrofyten), fysischchemischeparamerersendebelevingsparameters.Descoresleidentotmaatregelengericht
opinrichting,beheer,emissieengebruik.
PEBSistoegepastopvrijwelallemeetpunten
uit 15)517eneendeelvandemeetpunten uit
15)518.Deresultatenzijnvergelekenmeteen
eerdeiopgestelde'overall'scorebij eenvergelijkingtussendediversemeetpunten.PEBSen
deeerderevergelijkingblekenredelijkgoed
metelkaarinovereenstemmingtezijn.Bij
vergelijkingmetdeeerdertoegepasteSTOWAbeoordelingssystemen blijktPEBSteleidentot
eengroterespreidinginresultaten.Overhet
algemeenblijken debeoordelingsklassengoed
gekozen.Wanneergekekenwordtnaarde
"technischecriteria,vormtvooraldereproduceerbaarheidvandebelevingsparameterseen
zwakpunt.
EenverderetoepassingvanPEBSisgerechtvaardigdopbasisvandeopgedaneervaring.
Aandachtspunten vormendeorganisatieen
kwaliteitvanhetwerkproces,degekozen
typenstadswaterenendetoepassingenbeoordelingvandeparameters.Daarnaastishet
snevenPEBStoetepassenopanderestadswaterendandeAmsterdamsbinnen het
beheergebiedvanAGV.
MeerinformatieoverPEBSisverkrijgbaarbij
HannekeCusell,DienstWaterbeheerenRiolering,
sectorWaterbeheer[035)64777zx-
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GRPEindhoven 1000-2003:Waterkwaliteit centraal
doorir.F.vanSwol,DienstStadsontwikkelingen
BeheergemeenteEindhoven
EindhovenligtaandeDommel.Vroeger
diendedezerivieralshoofdriool voordestad.
Lateiiseenaparthoofdriool langsdeDommel
gelegdomhetwateraftevoerennaarderioolwaterzuiveringsinrichting. Hetrioolstelsel
heeft echternogaltijdviaoverstorteneen
negatieveinvloedopdekwaliteitvande
Dommel.Vande33 gemengdeoverstorten
lozendemeesteoverstortenbijhevigeneerslagopdeDommel.Naastdeoverstortenloost
ookdeRWZIhaareffluent opdeDommel.
DegemeenteEindhovenenWaterschapde
Dommelhebbenin1953 een bestuursakkoord
geslorenoverdetenemenmaatregelenomde
waterkwaliteitvandeDommelteverbeteren.
Hetakkoordisgerichtophetrealiserenvande
basisinspanningindeperiode1994-2007.De
uiteindelijk natestrevenwaterkwaliteit isin
hetakkoordnognietvastgelegd.
VoordegemeenteEindhovenbetekendehet
akkoordonderanderehetrealiserenvancirca
56.000kubiekemeterinrandvoorzieningen
langsdeDommelendeTongelreep,hetopheffenvan22overstortenenhetvergrotenvan30
kmriolering.Detotalekostenbedragencirca200
miljoengulden.Voorhetwaterschapbetekent
hetakkoordonderanderehetvergrotenvande
hydraulischecapaciteitvandeRWZIenhet
verhogenvandefosfaat-en stikstofverwijdering.
Vandemaatregelenuithet bestuursakkoord
heeftdegemeentegedurendedelooptijdvan
heteerstegemeentelijkerioleringsplan(GRP)
1995-1998alleen15kmrioolvergrotinggerealiseerd.Voordeoverigemaatregeleniseenalternatiefgezochtindevormvanhetprojectde
BlauweTransformatie.Ditprojectiserop
gerichtdeafvoer vanregenwaternaardeRWZI
zoveelmogelijk terugredringendoorhet
afkoppelen vanverhardoppervlak.Opzes
proeflocaties isbegonnenmethet afkoppelen.
Daarnaastiseenhandboekvoorhet afkoppeleninvoorbereiding.HetprojectwordtgesubsidieerddoordeEuropeseGemeenschap.
BijhetopstellenvanhettweedeGRP isbeslotendebasisinspanningalsdoelstellingtelaten
valleneninplaatsdaarvandegewenstewaterkwaliteitvandeDommelcentraaltestellen.
Ditbetekentookdatdemaatregelenuithet
bestuursakkoordnietmeeruitgevoerdzullen
worden.Welblijft hetakkoorddienenalsreferentievoordedoelmatigheidvanalternatieve
maatregelen.InhetGRP2000-2003 zijn vijf
maatregelscenario'somdeemissieopde
Dommel teverminderenonderzochtenmet
elkaarvergeleken.Indescenario'sisookde

belastingvandeRWZIopdeDommelmeegenomen.Descenario'svariërenquaoplossingsrichting,quakostenenqua effect.
Degemeenteheeftgekozenvoorhetscenario
waarinafkoppelen gecombineerdwordtmet
maatregelenuithetbestuursakkoord.Her
strevenisintienjaar 150hectare(zeven
procentvanhettotaleverhardeoppervlak)af
tekoppelen.Hetscenarioisopeenaantal
puntengunstigerdandemaatregelenuithet
oudebestuursakkoord:
-doorhetafkoppelen vindteengroterereductievan'wateropstraat'plaatsdanbijde
geplanderioolverzwaringen;
-doorhetafkoppelen isdepiekbelastingopde
Dommelbijeengelijkblijvende totalevuilbelastingkleiner
-enhetscenarioisgoedkoper.
Opvallendeconclusieuithetonderzoekisdat
heteffluent vande-RWZImetnamequaabsolutebelastingeenveelgroterebelastingvormt
voordeDommeldandeoverstorten.BijpiekbelastingenisdebijdragevanRWZIenoverstortenvergelijkbaar.Hieruitvolgtdathet
vergrorenvandeafvoernaardeRWZIdewaterkwaliteitvandeDommelnietzalverbeteren.
DegemeenteEindhovenstartopkorte termijn
metdeuitvoeringvaneenaantalgeplande
maatregelen.Daarnaaststartdegemeentemet
hetmonitorenvandeoverstortendielozenop
deDommel.Ookwildegemeentetijdensde
planperiodeeenwaterplanopstellen.Opde
langetermijnvoorzienzowelgemeenteals
waterschapnoggroteinspanningen omde
uiteindelijke doelstelling,schoonDommeiwater,terealiseren.
MeerinformatieoverhetGRP2000-2003vande
gemeenteEindhovenisverkrijgbaarbijFrankvan
Swol[040}2386116.
BeeksysteemdeDonge ingepast in een
stedelijke uitbreiding
dooring.J.HanegraafgemeenteTilburg
DeDongeisvanoorsprongeenlaaglandbeek,
dieontspringt inhetgebiedtenoostenvan
BaarleNassau.Ruilverkavelingen hebben
ervoorgezorgddatdebeekisgekanaliseerden
gestuwd.
DegemeenteTilburgomwikkeltsinds1996
aandewestzijdevandestadeennieuwe
woonwijk,deReeshof DeDongedoorkruist
dezewoonwijkvanzuidnaarnoorden
fungeertdaarbijalsecologischeverbindingszonetusseneenaantal natuurgebieden.
Formeelheeft hetwaterschapeeninspanningsverplichtingomaanweerszijden vande
beekvijfmeterbreedtetereserveren.De
gemeenteTilburgheeft echterinsamenwer-

kingmetwaterschapdeDongestroombeslo- f'f
tendeDongemeerruimtetegevenen
zodoendenieuwenatuur tecreëren.Hiertoe
hebbenzijeenconvenantopgesteld.
Voordeecologischeverbindingszoneisovereen
lengtevanvierkilometeraanweerszijdenvan
debeekeenstrookvancirca75mgereserveerd.
Indezestrookvan60hawordenpoelen,beplantingen, ruigtesenhooilandvegetatiesontwikkeldwaardierenzichkunnenvoedenen
verplaatsen.Voornatuurliefhebbers wordtin
dezestrookeenwandelpadaangelegd.Fietsers
kunnendebeekviaeenaantalbruggenoversteken.Anderevormenvanrecreatiezijnniet
toegesraan.Hiervoorwordtruimtegereserveerd
indeanderegroenvoorzieningenindewijk
DebeekbestaatindeReeshofuitvierdeeltrajectenmetelkhuneigenkarakter.Hettotale
verhangvandebeekdoordewijkbedraagt
driemeter.Devariatieinwaterdiepteisgroot
Hetmeestzuidelijkedeelheeft hetkarakter
vaneenstromende,bochtigebosbeek.Debeek
stroomthierdoorbesraandbosgebieddat
intactwordtgelaten.
Inhettweedetraject wordtdeDongegesplitst
ineenhoofdstroom eneennevengeul.Her
beekdalkrijgtopdittraject eenmeeropen
karakter.Denieuwehoofdloop krijgt natuurvriendelijke oeversenvormtinditdeeleen
duidelijke scheidingtussenstedelijken
natuurgebied.
Hetderdetraject kenmerktzichdoortwee
gelijkwaardigestromendieeenbeeldgeven
vaneenvlechtendsysteem.Tussendetwee
stromeninligteenmoerassigeilanddatzeer
geschikrisalsvogelbroedgebied.
Hetlaatste,meestbenedenstroomsedeelheeft
eenmoerassigkarakter.Ditbeekgedeelte
herinnertaandeuitgestrektemoerassendie
vroegerinditdeelvanBrabantvoorkwamen.
Deuitvoeringvandebeekaanpassingen isnu
halverwege.Bijmonitoringbleekdatlangsde
beeknual220verschillende plantensoorten
voorkomen,waarvandriezeldzamesoorten.
Debetrokkenheidvandebewonersbijde
natuurontwikkelingisgroot.
DekostenvoorherinpassenvandeDonge
bedragencirca16miljoengulden.Hiervan
wordttwaalfmiljoenguldenbetaalddoorde
gemeenteenviermiljoenguldendoorexterne
partijen.Degemeentebetaalthaaraandeel
deelsuitdegrondexploitatieendeelsuithet
groenbudget.
Hetstrevenvandegemeenteisdeuitvoering
in2004gereedtehebben.
MeerinformatieoverhetinpassenvandeDongein
stedeUj'kgebiedisverkrijgbaarbijJeroenHanegraaf
(013)5428706'.
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