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Samenvatting
Dit rapport gaat over de effecten van het ombouwen van IBA’s op de waterkwaliteit. Een IBA is een systeem
voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
beheert circa 750 van deze systemen. Ze worden toegepast in het buitengebied, daar waar de aanleg van
riolering technisch lastig is en/of de kosten zeer hoog zijn. Het beheer van deze IBA-systemen is tijdrovend
en daarmee kostbaar. HHNK is daarom bezig met een verkenning van alternatieven om de beheersinspanning te verminderen. Het ombouwen van de IBA’s betekent in de praktijk het verwijderen van een
deel van de techniek, waardoor het systeem feitelijk wordt omgebouwd naar een bezinktank met overloop.
Dit is qua werking vergelijkbaar met een septic tank, echter het volume is geringer. Vanuit
vergunningverlening dient een septic tank een volume van 6 m3 te hebben. De omgebouwde IBA’s hebben
een volume van circa 3 m3. Dit betekent dat dit niet zomaar kan worden vergund.
HHNK wil daarom onderzoeken wat de werking is van de omgebouwde IBA’s en of dit al dan niet kan worden
toegestaan, bezien vanuit het effect op het ontvangende water. HHNK heeft op 4 locaties een IBA
omgebouwd en een jaar lang de kwaliteit van het overloopwater gemonitord. Met deze gegevens is een
eerste inschatting gegeven van de effectiviteit van de zuivering, en is een vergelijking gemaakt met de
oorspronkelijke IBA, met een septic tank en is (modelmatig) onderzocht wat het effect is op het
ontvangende systeem.
Uit de meetgegevens blijkt dat de kwaliteit van het lozingswater van een aangepaste IBA fors slechter is dan
dat van een IBA. Het voldoet niet aan de normen (emissie–eisen ten behoeve van certificering) voor een
verbeterde septic tank (VST), de waarden zitten echter wel in de zelfde orde van grootte als de normen voor
een VST. Overigens blijkt ook dat de oorspronkelijke IBA’s ook niet altijd aan de normen voor IBA’s voldoen.
Wettelijk is echter geen verplichting om aan deze normen te toetsen, aanleg van een IBA-systeem volstaat.
Uit de modelberekeningen blijkt dat van de aanpassing van de IBA’s een merkbaar effect mag worden
verwacht op de zuurstofhuishouding van de ontvangende watergangen. Het effect verschilt per situatie. Voor
wat betreft het effect op het ontvangende water wordt het volgende geconcludeerd:
•

Voor de grotere (primaire) watergangen (circa 1 op de 7 IBA’s) worden weinig grote problemen
verwacht. Lage zuurstofgehalten zijn beperkt tot korte trajecten (maximaal circa 100 meter) en dan nog
vooral onder vrij extreme omstandigheden (meerdere lozingen op korte afstand, géén aanvoer en een
watertemperatuur van 25 oC);

•

Voor de kleinste (tertiaire) watergangen is het beeld heel anders. Voor één enkele lozing blijft de zone
met lage zuurstofgehalten beperkt tot enkele honderden meters (200-300 meter). Is er echter sprake
van meerdere lozingen, dan wordt de watergang al snel zuurstofloos over de gehele lengte;

•

De middelgrote (secundaire) watergangen, waar volgens de inventarisatie het grootste aantal lozingen
plaatsvindt, laten een wisselend beeld zien. In het geval van één enkele lozing lijkt het effect beperkt te
zijn. Bij meerdere lozingen op dezelfde watergang treedt er echter al snel cumulatie op, waardoor de
situatie duidelijk verslechterd. Tussen de lozingen treedt pas (gedeeltelijk) herstel op van het
zuurstofgehalte bij een onderlinge afstand van 200 meter.

Al met al laten de modelberekeningen zien dat in veel gevallen een (meetbaar) negatief effect mag worden
verwacht van de aanpassing van de IBA’s. Aanbevolen wordt dit aan de hand van veldmetingen nader te
onderzoeken.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert circa 750 zogenaamde IBA’s, systemen voor
Individuele Behandeling van Afvalwater. Deze systemen worden toegepast in het buitengebied, daar waar de
aanleg van riolering technisch lastig is en/of de kosten zeer hoog zijn. Het beheer van deze IBA-systemen is
tijdrovend en daarmee kostbaar. HHNK is daarom bezig met een verkenning van alternatieven om de
beheers-inspanning te verminderen.
Eén alternatief is de aanleg van een septic-tank, dit vereist echter het verwijderen van de bestaande IBA en
het plaatsen van een nieuwe septic tank. Zowel vanuit kostenoogpunt als vanuit overlast voor de gebruikers
(graafwerk) is dit ongewenst. Een andere oplossing is het ombouwen van de IBA naar een bezinktank met
overloop. Dit is qua werking vergelijkbaar met een septic tank, echter het volume is geringer. Vanuit
vergunningverlening dient een septic tank een volume van 6 m3 te hebben. De “omgebouwde IBA’s” hebben
een volume van circa 3 m3. Dit betekent dat dit niet zomaar kan worden vergund.
HHNK wil daarom onderzoeken wat de werking is van de omgebouwde IBA’s en of dit al dan niet kan worden
toegestaan. Dit dient beoordeeld te worden vanuit het effect op het ontvangende water. Daartoe heeft HHNK
reeds op 4 locaties een IBA omgebouwd en een jaar lang de kwaliteit van het overloopwater gemonitord.
Met deze gegevens kan een eerste inschatting worden gegeven van de effectiviteit van de zuivering, kan een
vergelijking worden gemaakt met de oorspronkelijke IBA, een vergelijking met een septic tank en kan
(modelmatig en in het veld) worden onderzocht wat het effect is op het ontvangende systeem.
Nico Jaarsma is gevraagd een eerste inschatting van de haalbaarheid van deze oplossing te onderzoeken,
door te kijken naar de effectiviteit van de zuivering en het effect op het ontvangende water.

1.2 Doel
Het doel van deze studie is om op basis van de beschikbare informatie een onderbouwde uitspraak te doen
over het effect dat mag worden verwacht van het aanpassen van IBA’s op de waterkwaliteit en ecologie.

1.3 Visie op de vraag en globale aanpak
De uitdaging voor deze opdracht is om te komen tot een onderbouwde inschatting van de effecten van het
ombouwen van de IBA’s, op het ontvangende watersysteem. Dit effect kan los worden beschouwd: wat is
het effect van de lozing van een aangepaste IBA op de waterkwaliteit in absolute zin. Ook kan het worden
vergeleken met de lozing van een septic tank of een oorspronkelijk IBA systeem: wat is de verslechtering
ten opzichte van het alternatief (IBA of septic tank). De vraag is uiteindelijk of de ombouw acceptabel is,
bezien vanuit de effecten op het ontvangende systeem. Daarbij geldt dat niet ieder systeem gelijk is en
daarmee ook het effect kan verschillen. Voor deze beoordeling is geen kant en klare methodiek beschikbaar.
Daarom is gekozen voor een aanpak waarbij, grofweg voor het hele scala aan lozingssituaties, het effect van
de lozing van een IBA wordt vergeleken met dat van een aangepaste IBA. De lozingssituaties verschillen
vooral voor wat betreft de dimensies (breedte en diepte, primaire, secundaire of tertiaire watergang) van
het watersysteem waarop wordt geloosd. Daarnaast zal het effect op één locatie vooral verschillen in de tijd,
1
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met name onder invloed van temperatuur en neerslag (neerslagafvoer of inlaat). De zomerperiode is het
meest kritisch, zowel vanwege de hogere afbraaksnelheid (grotere zuurstofvraag) als vanwege het vaker
optreden van perioden met geringe doorstroming. Een dergelijke aanpak vraagt om een modelmatige
benadering met eenvoudige zuurstofmodellen en/of een complexer, gekoppeld waterkwantiteits- en –
kwaliteitsmodel (SOBEK). Deze modellen maken het mogelijk om de effecten zowel absoluut (welke
zuurstofgehalten mag je verwachten) als relatief (hoe verhouden IBA’s en aangepaste IBA’s zich tot elkaar)
te evalueren.
Hiertoe is de volgende globale aanpak gevolgd:
•

Stap 1: In kaart brengen van de 4 pilotlocaties: kenmerken (o.a. belasting I.E., effluentkwaliteit, ligging
in het watersysteem, hydrologie), veldbezoek en ervaringen met betrekking tot waterkwaliteit
(bewoners/beheerder);

•

Stap 2: In kaart brengen kenmerken van alle IBA locaties (o.a. belasting I.E., coördinaten, ligging in het
watersysteem, bodemtype etc.);

•

Stap 3: Vergelijking van de lozingshoeveelheid pilots met (1) kentallen/normen (emissie–eisen ten
behoeve van certificering) van een septic tank, en (2) kentallen/metingen/normen van een
oorspronkelijke IBA;

•

Stap 4: Inschatting effecten lozing op ontvangende systeem door modellering met:

•

o een eenvoudig (online) zuurstofmodel;
o complexere modellering met SOBEK (in samenwerking met HHNK).
Stap 5: Veldmetingen (in de zomerperiode) aan waterkwaliteitsparameters en biologie (diatomeeën en/of
macrofauna).

Deze rapportage gaat over de stappen 1 t/m 4 en geeft input voor de uitwerking van stap 5: nader
veldonderzoek.

1.4 Leeswijzer
Dit rapport bevat de samenvattende bevindingen van het veldbezoek, de analyse van de beschikbare data
en van de modelleringen. Ieder afzonderlijk zijn deze onderdelen gerapporteerd in de bijlagen. Om het
rapport leesbaar te houden is er voor gekozen om alleen de belangrijkste bevindingen uit de bijlagen in het
hoofdrapport op te nemen en deze in samenhang te bediscussiëren. Hoofdstuk 2 geeft een korte
beschrijving van de pilotlocaties, gaat kort in op de meetgegevens van de IBA’s en de aangepaste IBA’s
(pilots) en op de kenmerken van de ontvangende watersystemen. Hoofdstuk 3 gaat over de modellering van
de lozingen en het verwachte effect op het ontvangende watersysteem. Daarvoor wordt vooral naar zuurstof
gekeken. Hoofdstuk 4 is de synthese.

2

2 Beschrijving lozingssituatie pilots en overige IBA’s
2.1 Beschrijving pilotlocaties
1. Kolkweg 3, Aartswoud: Deze IBA (type: Boralit BCI 8/2) is aangepast wegens stankklachten en
slecht functioneren vanaf het begin na aanleg. Op 10-02-15 is het binnenwerk uit het systeem gehaald
en de luchtpomp uitgezet. De aangepaste IBA wordt belast door het afvalwater van 4 personen. De
overloop van de IBA loost op een smalle, waarschijnlijk doodlopende sloot, die omzoomd is door bomen.
Naast de lozing van de IBA zal dus ook bladval voor een flinke zuurstofvraag zorgen, er is weinig
doorspoeling. Volgens de bewoners functioneert de IBA na aanpassing goed en is er geen sprake van
(een toename) van overlast in de vorm van stank o.i.d. Tijdens het veldbezoek waren in de sloot ook
geen sporen van de lozing (schuim, stank) waarneembaar.

3
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2. Lagehoek 3, Opmeer: Ook deze IBA is van type: Boralit BCI 8/2 en is op 10-02-15 aangepast
wegens stankklachten, het binnenwerk is uit het systeem gehaald en de luchtpomp uitgezet. De
aangepaste IBA wordt belast door het afvalwater van 8 personen. De overloop van de IBA loost op een
vrij brede sloot, waardoor een redelijke mate van doorspoeling verwacht mag worden. Volgens de
bewoners functioneert ook deze IBA na aanpassing goed en is er geen sprake van (een toename) van
overlast in de vorm van stank o.i.d. Tijdens het veldbezoek was er in de sloot een zeer beperkte
hoeveelheid schuim waarneembaar bij het lozingspunt. Er was geen sprake van stank. Op enige afstand
van deze IBA zijn nog meerdere IBA’s aanwezig (gele stippen op rechter luchtfoto) die lozen op dezelfde
watergang.

4
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3. Berkmeerdijk 4, Obdam: Deze IBA is van type: Boralit Supercompact 5/3 en is op 11-02-15
aangepast wegens stankklachten, het binnenwerk is uit het systeem gehaald en de luchtpomp uitgezet.
De aangepaste IBA wordt belast door het afvalwater van 5 personen. De overloop van de IBA loost op
een middelgrote, 3-4 meter brede sloot, die aan weerzijden verbonden is met omliggende sloten,
waardoor wel enige doorspoeling verwacht mag worden. Volgens de bewoners functioneert ook deze IBA
na aanpassing goed en is er geen sprake van (een toename) van overlast in de vorm van stank o.i.d.
Tijdens het veldbezoek was er in de sloot een beperkte hoeveelheid aangroeisel (wittige wortels)
waarneembaar bij het lozingspunt. Er was geen sprake van stank. Op vrij korte afstand van deze IBA
zijn nog meerdere IBA’s aanwezig (gele stippen op rechter luchtfoto) die lozen op hetzelfde
watersysteem.

5
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4. Starnmeerdijk 33, Starnmeer: Deze IBA is eveneens van het type: Boralit Supercompact 5/3 en is
op 11-02-15 aangepast, het binnenwerk is uit het systeem gehaald en de luchtpomp uitgezet. Tijdens
het veldbezoek bleek het gehele systeem niet te functioneren. De stroomvoorziening (voor de pomp)
was defect. De compartimenten waren overvol met slib en water en rondom de tanks lagen plassen
water. Onduidelijk is wat er precies op het systeem wordt geloosd.
De overloop van de IBA komt uit in een kleine, circa 2 meter brede doodlopende sloot, waardoor er
weinig doorspoeling verwacht mag worden. Deze IBA functioneert slecht en kan niet als representatief
voor een normale (goed functionerende) IBA worden gezien.

In bijlage I zijn nog meer foto’s opgenomen van de pilotlocaties.
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2.2 Ligging overige IBA’s en kenmerken ontvangend watersysteem
Figuur 2.1 laat zien waar de IBA’s in het beheergebied van HHNK globaal zijn gelegen. Hieruit is op te maken
dat een klein deel lijkt vrij geïsoleerd lijkt te liggen en het grootste deel in enkele “clustergebieden”. Dit is
een aandachtspunt omdat er in de clusters sprake kan zijn van een cumulatief effect. Meerdere IBA’s die op
vrij korte afstand in hetzelfde watergang lozen, kunnen elkaar beïnvloeden en samen een groter effect
hebben dan één enkele lozing. Bij de modelleringen is daarom specifieke aandacht gegeven aan het mogelijk
optreden van cumulatieve effecten.
Figuur 2.1. Ligging van de IBA’s in het beheergebied van HHNK. De gekleurde gebieden zijn de KRWafvoergebieden (GAF90).
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2.3 Meetgegevens
Van HHNK zijn data ontvangen van bemonsteringen van het uitstromende water van de IBA’s in de periode
2013-2015 en van de aangepaste IBA’s uit 2015. De waarnemingen zijn uitgesplitst naar het type IBA (2 of
3) en naar meetjaren. Hiervan zijn box-plots gemaakt (zie bijlage III), zodat een indruk wordt gekregen van
de range aan waarden en een inschatting kan worden gegeven van de lozingshoeveelheid voor de
modelleringen. Gekeken is vooral naar BZV, CZV, NH4 en zwevend stof. Uit deze data zijn de volgende
mediane waarden afgeleid (tabel 2.1).
Tabel 2.1. Mediane waarden van enkele parameters op basis van metingen van HHNK in de periode 20132015. Het ammoniumgehalte van de aangepaste IBA’s is geschat, zie tekst voor uitleg.
parameter

eenheid

IBA

aangepaste IBA

BZV

mg/l

23

270

norm IBA2/IBA3/VST
60/40/250

CZV

mg/l

130

500

300/200/750

NH4 (2014-2015)

mgN/l

43

200 (schatting)

zwevend stof

mg/l

44

77

debiet

l/dag

600

600

60/60/70

Het (mediane) BZV-gehalte van de aangepaste IBA’s is ruim een factor 10 hoger dan dat van de
oorspronkelijke IBA’s en ligt net boven de norm voor een verbeterde septic tank (VST). Voor het chemisch
zuurstofverbruik is het verschil minder groot, dit ligt circa een factor 4 hoger en ruim onder de norm voor
een VST.
Ammonium is maar beperkt gemeten voor de IBA’s en is in het geheel niet gemeten voor de aangepaste
IBA’s. Dat is jammer, omdat de zuurstofvraag van een lozing (ten behoeve van modelberekeningen) naast
door het biologisch zuurstof verbruik (BZV5), voor een belangrijk deel wordt gekwantificeerd door
ammonium (NH4). Voor een gewone IBA is het mediane ammoniumgehalte circa 43 mgN/l, met uitschieters
tot circa 180 mgN/l. Als schatting van NH4 voor de aangepaste IBA’s zijn de uitschieters van de IBA’s
aangehouden (afgerond naar 200 mgN/l). Dit is analoog aan BZV, waar de uitschieters van de IBA’s
overeenkomen met de mediane waarden van de aangepaste IBA’s (zie bijlage III).
Het zwevend stofgehalte van een aangepaste IBA is weliswaar hoger, maar minder dan 2x zo hoog. Het
voldoet echter niet aan de norm voor een VST. Voor het debiet is een verbruik van 120 liter water per
persoon per dag aangehouden (https://www.evides.nl/drinkwater/paginas/handige-tips-voor-u-thuis.aspx).
In de monitoringsdata is het overgrote deel van de IBA’s gedimensioneerd voor 5 personen (i.e. =
inwonerequivalent). Dat betekent een debiet van 600 liter per dag. Tabel 2.2 laat de verdeling van IBA’s uit
de monitoringsdata zien over het type IBA (2 of 3) en het aantal i.e.
Tabel 2.1. Verdeling van de IBA’s uit de monitoringsdata over het type en het aantal i.e. waarvoor ze
gedimensioneerd zijn.
type
IBA type 2

5 i.e.

8 i.e.

onbekend

35

totaal
35

IBA type 3

60

3

1

64

totaal

95

3

1

99

Samenvattend is de conclusie dat de kwaliteit van het lozingswater van een aangepaste IBA fors slechter is
dan dat van een IBA. Het voldoet niet aan de normen voor een verbeterde septic tank (VST), de mediane
waarden zitten echter wel in de zelfde orde van grootte als de normen voor een VST. Overigens laten de
figuren zien dat ook de IBA’s zelf, met name type 3 IBA’s, lang niet altijd aan de geldende normen voldoen.
8
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3 Modellering
3.1 Inleiding
Alle lozingen van organisch materiaal hebben een negatief effect op de waterkwaliteit van het ontvangende
systeem, ze zullen door de zuurstofvraag zorgen voor een daling van het zuurstofgehalte. Bij lozing van
bezonken afvalwater (uit een IBA of septic tank) is dit effect vaak vrij direct, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
bladval. Dat laatste heeft veel langer tijd nodig om af te breken. In alle gevallen is het effect echter het
grootst in warme perioden, wanneer biologische (afbraak)processen het snelst verlopen.
Verder is bekend dat het effect van een organische belasting op het ontvangende watersysteem afhankelijk
is van de kenmerken van dat systeem. Vooral van belang is de mate van verversing, dit kan sterk verschillen
tussen wateren. In een geïsoleerde vijver of doodlopende sloot is de verversing gering, in een
hoofdwatergang in de polder is deze vaak aanzienlijk. Daarmee samenhangend kan onderscheid wordt
gemaakt tussen zand, klei en veen vanwege het verschil in het percentage open water in deze gebieden en
daarmee hydraulisch debiet (in mm/dag) voor deze bodemtypen. Tabel 3.1 geeft enkele indicatieve getallen
weer.
Tabel 3.1. Voorbeeld van de poldergemiddelde hydraulische belasting (mm/dag) voor enkele
standaardsituaties. Hoe hoger de hydraulische belasting, hoe korter de verblijftijd ofwel hoe groter de
verversing. De berekende debieten zijn indicatief en gebaseerd op balansdata van HHNK.
debiet (mm/dag)
stroming
geen doorstroming
enige doorstroming
veel doorstroming

zand

klei

veen

voorbeeld

5

10

4

28

44

15

poldersloot

179

162

51

hoofdwatergang, boezemkanaal

vijver, doodlopende sloot

Door het debiet van de lozing en de concentraties van O2, BZV5 en NH4 op een specifiek systeem met een
model te simuleren, kan het effect op het zuurstofgehalte onder verschillende omstandigheden worden
gesimuleerd. Hiermee kan dus ook een inschatting worden verkregen van het effect van de lozing van een
“omgebouwde” IBA ten opzichte van een oorspronkelijke IBA of een septic tank.

3.2 Lozingssituaties en scenario’s voor modellering
Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van modellering met een eenvoudig (online) zuurstofmodel en met
SOBEK. Hiervoor zijn enkele standaardsituaties gekozen, die overeenkomen met de lozingssituaties die er in
het gebied wordt aangetroffen (zie bijlage II en IV). Dit zijn:
•

Primaire watergang: 8 meter breed, 1 meter diep, aanvoerdebiet 12 liter per seconde;

•

Secundaire watergang: 4 meter breed, 0,5 meter diep, aanvoerdebiet 0.7 liter per seconde;

•

Tertiaire watergang: 2 meter breed, 0,3 meter diep, aanvoerdebiet 0.1 liter per seconde.

De bovengenoemde debieten zijn gebaseerd op een zomergemiddelde situatie (zie bijlage IV). Voor de
watertemperatuur is standaard 20 oC aangehouden. Daarnaast zijn dezelfde watergangen doorgerekend met
SOBEK in een situatie zonder aanvoer (aanvoerdebiet 0 liter per seconde) en bij een watertemperatuur van
25 oC.

9
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Samen met de analyse van de kwaliteit (zie hoofdstuk 2) van de effluenten van IBA’s en aangepaste IBA’s,
is gekomen tot de volgende scenario’s.
Tabel 3.2. Samenvattend overzicht basisscenario’s. Daarbij wordt standaard uitgegaan van een
watertemperatuur van 20 graden Celcius. Deze scenario’s zijn tevens doorgerekend voor een
watertemperatuur van 25 graden Celsius en voor een situatie waarbij meerdere lozingen op één watergang
plaats vinden, met een onderlinge afstand van 50, 100 en 200 meter. ZGM=zomergemiddelde.

IBA

aangepaste IBA

hoofdwatergang

sloot

sloot (smal)

hoofdwatergang

sloot

sloot (smal)

hoofdwatergang

sloot

sloot (smal)

ZGM aanvoer

sloot (smal)

geen aanvoer

sloot

ZGM aanvoer

hoofdwatergang

geen aanvoer

eenheid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

breedte

m

8

4

2

8

4

2

8

4

2

8

4

2

diepte

m

1

0.5

0.3

1

0.5

0.3

1

0.5

0.3

1

0.5

0.3

aanvoerdebiet

l/s

12

0.7

0.1

12

0.7

0.1

scenario

kenmerk
ontvangend water

0

0

lozing
BZV

mg/l O2

23

270

CZV

mg/l O2

130

500

NH4

mgN/l

43

200 (schatting)

zwevend stof

mg/l

44

77

debiet

l/dag

600

600

3.3 Zuurstofhuishouding in het oppervlaktewater
Het zuurstofgehalte in het water is het resultaat van verschillende processen die zuurstof verbruiken of juist
aanvoeren. Aanvoer van zuurstof vindt plaats door fotosynthese (door algen en waterplanten) en door
uitwisseling met de lucht (diffusie). Zuurstofverlies vindt plaats door afbraak van organisch materiaal in het
water en de waterbodem en door respiratie (ademhaling) door planten en dieren. Als er sprake is van
oververzadiging van zuurstof in het water, kan ook diffusie naar de lucht plaatsvinden (figuur 3.1). In
waterkwaliteitsmodellen worden vaak de volgende processen meegenomen:
•

Reaëratie: uitwisseling van zuurstof met de lucht. Het zuurstofgehalte beweegt hierdoor naar 100%
verzadiging (het gehalte bij 100% verzadiging is afhankelijk van de temperatuur en zoutgehalte en is
ongeveer 9 mg/l bij 20 oC);

•

BZV-afbraak: zuurstofvraag door afbraak van het aanwezige en het geloosde organisch materiaal in de
waterkolom door micro-organismen (biologisch);

•

Nitrificatie: zuurstofvraag door omzetting van ammonium (NH4) naar nitraat (NO3) door nitrificerende
bacteriën;

•

Sediment Zuurstof Verbruik: zuurstofvraag door afbraak van het aanwezige organisch materiaal in de
waterbodem door micro-organismen (biologisch);

•
10
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Figuur 3.1. Zuurstofhuishouding in water

Bron: http://www.stekkie.nl/images/thumbs/1380/550x238_zuurstofuitwisseling.jpg
Lozing van een IBA of omgebouwde IBA: modellering van BZV-afbraak, nitrificatie en reaëratie
Het geloosde water van een IBA bevat een bepaalde hoeveelheid biologisch afbreekbaar (organisch)
materiaal. Dit wordt uitgedrukt in het BZV5 (Biologisch Zuurstof Verbruik in 5 dagen). Daarnaast wordt er
vaak ammonium (NH4) geloosd, ook dit heeft een bepaalde zuurstofvraag. Op basis van de hoeveelheid
geloosd water en het BZV5- en NH4-gehalte kan de totale zuurstofvraag van een lozing worden berekend.
Een lozing van organisch materiaal door een IBA is door de zuurstofvraag van BZV5 en NH4 direct van
invloed op het zuurstofgehalte in het ontvangende water. Het zuurstofgehalte in het water zal daardoor
dalen, het hierdoor ontstane tekort aan zuurstof wordt aangevuld door reaëratie. Een lozing beïnvloedt
primair deze processen, op langere termijn kan door bezinking van organisch materiaal (zwevend stof in de
lozing) ook het sedimentzuurstofverbruik toenemen. Ook kan de productiviteit toe- of afnemen door de
(nutriënten in de) lozing. Dit is echter lastig te modelleren en naar verwachting ook minder belangrijk dan de
directe zuurstofvraag. Daarom zijn alleen in dit geval alleen BZV-afbraak, nitrificatie (omzetting NH4) en
reaëratie beschouwd.

3.4 Eenvoudige modellering (online model)
Met de uitgangspunten uit paragraaf 3.2 en 3.3 zijn enkele modelleringen uitgevoerd met een online
beschikbaar zuurstofmodel. Bijlage V beschrijft het resultaat.
De modelleringen geven, ondanks de in de bijlage V genoemde “haken en ogen” toch een eerste indruk van
het effect van de lozingen van de aangepaste IBA’s. Ze geven daarmee ook houvast voor de berekeningen
met complexere modellen, het geeft een indruk van wat verwacht mag worden.
Een belangrijke kanttekening is dat het model alleen met BZV5 in het effluent rekent, NH4 kan niet worden
opgegeven. Wanneer alleen met BZV5 wordt gerekend, ontstaan er alleen in het kleinste slootje (tertiaire
watergang, 2 meter breed, 0,3 meter diep) serieuze problemen (zuurstofloosheid) en alleen wanneer
uitgegaan wordt van de kleinste waarde voor de reaëratie. Wordt ook de zuurstofvraag van ammonium
(omgerekend naar BZV) als extra zuurstofvraag van het effluent toegevoegd, dan verandert het beeld. Nu
blijkt ook in de sloot van 4 meter breed en 0.5 meter diep (secundaire watergang) een duidelijk
waarneembaar effect op te treden, waarbij het zuurstofgehalte over een traject van circa 250 meter daalt
beneden tot waarden beneden 5 mg/l. In de primaire watergang is geen duidelijk effect waarneembaar.
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3.5 Complexere modellering (SOBEK)
Met de uitgangspunten uit paragraaf 3.2 en 3.3 zijn eveneens modelleringen uitgevoerd met SOBEK. Dit is
een model waarbij waterkwantiteit (stroming) en waterkwaliteit gelijktijdig worden berekend. Bijlage VI
beschrijft de uitgangspunten en het resultaat van de SOBEK modelleringen.
Het resultaat is weergegeven in de vorm van een “zuurstofprofiel” over de lengte van de waterloop.
Daarvoor is telkens een waterloop van 1 km lengte gesimuleerd, met één enkele lozing op 100 meter van
het begin. Aanvullend is het effect van cumulatieve lozingen gesimuleerd door drie extra lozingen op een
onderlinge afstand van respectievelijk 50, 100 en 200 meter. Figuur 3.2 geeft een voorbeeld.
Figuur 3.2. Resultaat van de SOBEK-modellering van de effluentlozing bij een watertemperatuur van 20 oC,
waarbij 4 aangepaste IBA’s met onderlinge afstand van 50 meter lozen op dezelfde watergang.

De figuur laat het zuurstofverloop over de lengte van de watergang zien, onder invloed van de lozingen. De
bovenste 3 situaties zijn respectievelijk een primaire, secundaire en tertiaire watergang zonder aanvoer
(geen doorspoeling). De onderste drie hebben een aanvoer (doorspoeling), vergelijkbaar met de
zomergemiddelde situatie.
De uitkomsten verschillen duidelijk tussen de verschillende typen watergangen (primair, secundair en
tertiair), maar ook het effect van de doorspoeling verschilt voor de typen:
•

In de primaire watergangen is het effect zonder doorspoeling beperkt tot enkele tientallen meters voorbij
het lozingspunt. Er lijkt sprake van enige cumulatie (het effect is volgens de figuur het grootst bij de
laatste lozing). In een situatie met doorspoeling daalt het zuurstofgehalte volgens het model niet
beneden 4 mg/l, doorspoeling pakt hier gunstig uit;

•

Voor de secundaire en tertiaire watergangen is het effect van de lozingen groter en leidt het doorspoelen
volgens de modellering tot een veel langer traject met lage zuurstofgehalten (< 3 mg/l).

In de bijlage VI staat het resultaat van 96 modelberekeningen. Dit is zowel inzichtelijk (per situatie een
zuurstofprofiel) als ook lastig om een overzicht te krijgen. Daarom zijn onderstaand de modelresultaten
12
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samengevat in twee tabellen. Het is lastig om de ruimtelijke figuren samen te vatten in één enkel getal, de
vraag is welk criterium gehanteerd moet worden om te bepalen of een effect al dan niet toelaatbaar is.
Hierop wordt in de discussie nader ingegaan. Voorlopig is volstaan door uit te gaan van de lengte van het
langste aaneengesloten traject, waarop het berekende zuurstofgehalte < 3 mg/l bedraagt. Beneden een
zuurstofgehalte van 3 mg/l komen bepaalde vissoorten in de problemen en kan vissterfte optreden (Osté, et.
al., 2016). Dit is uitgedrukt als % van de totale lengte van de waterloop vanaf het eerste lozingspunt (900
meter). Dit geeft al een duidelijk onderscheid tussen de scenario’s. Voor scenario 24 uit figuur 3.2 (tertiaire
watergang, lozing aangepaste IBA, 20 oC en wel doorspoeling) is dit bijvoorbeeld het gehele traject vanaf de
eerste lozing, de lengte is dan 100%.
Tabel 3.3. Samenvattend overzicht van de resultaten van de SOBEK modelleringen (zie bijlage VI en
bovenstaande tekst voor uitleg). De getallen in de tabel geven het percentage van de lengte van de
watergang weer, wat aaneengesloten een zuurstofgehalte heeft van minder dan 3 mg/l. Bij de modelleringen
is standaard uitgegaan van een watertemperatuur van 20 graden Celcius (linker tabel). De scenario’s zijn
tevens doorgerekend voor een watertemperatuur van 25 graden Celsius (rechter tabel). Er zijn 4 situaties
doorgerekend, één enkele lozing en 3 situaties waarbij meerdere lozingen op één watergang plaats vinden.
Deze “cumulatieve” lozingen hebben een onderlinge afstand van 50, 100 en 200 meter.
enkele lozing, 20 oC
watergang
primair
secundair
tertiair

geen doorspoeling

wel doorspoeling

IBA
1
2
6

IBA
0
0
0

lozing per 50m, 20 oC
watergang
primair
secundair
tertiair

geen doorspoeling
IBA
aangepast
1
4
3
34
25
71

o

aangepast
2
7
18

aangepast
0
0
29

geen doorspoeling
IBA
aangepast
1
3
3
8
6
22

wel doorspoeling
IBA
aangepast
0
0
0
4
0
34

o

wel doorspoeling
IBA
aangepast
0
0
0
57
7
100

lozing per 50m, 25 C
watergang
primair
secundair
tertiair

geen doorspoeling
IBA
aangepast
1
11
3
37
27
91

wel doorspoeling
IBA
aangepast
0
0
0
66
22
100

aangepast
0
54
100

lozing per 100m, 25 oC
watergang
primair
secundair
tertiair

geen doorspoeling
IBA
aangepast
1
6
3
39
7
96

wel doorspoeling
IBA
aangepast
0
0
0
63
0
100

wel doorspoeling
IBA
aangepast
0
0
0
10
0
100

lozing per 200m, 25 oC
watergang
primair
secundair
tertiair

geen doorspoeling
IBA
aangepast
1
6
3
16
6
100

wel doorspoeling
IBA
aangepast
0
0
0
19
0
100

lozing per 100m, 20 C
watergang
primair
secundair
tertiair

geen doorspoeling

wel doorspoeling

IBA
1
3
7

IBA
0
0
0

lozing per 200m, 20 oC
watergang
primair
secundair
tertiair

geen doorspoeling
IBA
aangepast
1
4
3
13
7
76

aangepast
4
24
78

enkele lozing, 25 oC
watergang
primair
secundair
tertiair

Traject O2 < 3 mg/l
<5%
5-10%
10-20%
20-40%
>40%

De modelresultaten laten zien dat, in het algemeen, een merkbaar effect van de aanpassing van de IBA’s op
de zuurstofhuishouding van de ontvangende watergangen mag worden verwacht. De effecten verschillen per
situatie. Voor wat betreft het effect op het ontvangende water wordt het volgende geconcludeerd:
•

Getoetst aan de norm van 3 mg/l zuurstof, kennen de primaire watergangen weinig grote problemen.
Lage zuurstofgehalten zijn beperkt tot korte trajecten (maximaal circa 100 meter) en dan nog vooral
onder vrij extreme omstandigheden (meerdere lozingen op korte afstand, géén aanvoer en een
watertemperatuur van 25 oC);

•

Voor de tertiaire watergangen is het beeld heel anders. Voor één enkele lozing blijft de zone met lage
zuurstofgehalte (< 3 mg/l) beperkt tot enkele honderden meters (200-300 meter). Is er echter sprake
van meerdere lozingen, dan wordt de watergang al snel zuurstofloos over de gehele lengte;
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•

De secundaire watergangen, waar volgens de inventarisatie het grootste aantal lozingen plaatsvindt,
laten een wisselend beeld zien. In het geval van één enkele lozing lijkt het effect beperkt te zijn. Bij
meerdere lozingen op dezelfde watergang treedt er echter al snel cumulatie op, waardoor de situatie
duidelijk verslechterd. Tussen de lozingen treedt pas (gedeeltelijk) herstel op van het zuurstofgehalte bij
een onderlinge afstand van 200 meter.

Voor een gedetailleerdere presentatie van de resultaten wordt verwezen naar de figuren in de bijlage VI.
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4 Discussie, conclusies en aanbevelingen
4.1 Discussie
De resultaten van het onderzoek laten zien dat aanpassing van de IBA’s in veel gevallen zal leiden tot een
flinke verslechtering van de effluentkwaliteit. De effluentkwaliteit voldoet dan ook niet aan de normen voor
een verbeterde septic tank. De meetgegevens van BZV en zwevend stof liggen in de meeste gevallen rond
die norm, CZV ligt beneden de norm voor VST. De vraag is echter of dit acceptabel is, bezien vanuit het
ontvangende watersysteem. Daarbij geldt dat ieder watersysteem uniek is, vooral de dimensies (breedte en
diepte) en de mate van verversing zijn belangrijk. De inventarisatie van de lozingssituaties laat zien dat die
in dat opzicht divers zijn. De modelleringen geven aan dat de effecten ook nogal verschillen per situatie. Het
meest kritisch zijn warme, droge perioden in de zomer. In grote lijnen kan worden gezegd dat:
•

De effecten op de grotere (primaire) watergangen zoals verwacht het kleinst zijn, hier treedt verdunning
en verversing op, waardoor de zuurstofgehalten naar verwachting maar zelden tot lage waarden (< 3
mg/l) zullen dalen als gevolg van de lozingen. Aandachtspunt zijn situaties met meerdere lozingen op
korte afstand (50-100 meter). Ook is de vraag of een daling van het zuurstofgehalte tot 3 mg/l, over
een traject van enkele tientallen tot honderd meter, acceptabel is;

•

Het zuurstofgehalte zich naar verwachting in de kleinste (tertiaire) watergangen bij één enkele lozing
over een afstand van enkele honderden meters kan herstellen. Bij meerdere lozingen treedt geen herstel
meer op en wordt de watergang over grote lengte zuurstofarm of zuurstofloos;

•

De secundaire watergangen, waar volgens de inventarisatie de meeste lozingen op plaatsvinden, laten
een wisselend beeld zien. Bij één enkele lozing lijkt het effect vrij beperkt, bij meerdere lozingen op
dezelfde watergang treedt cumulatie op, waardoor de situatie duidelijk verslechtert. Tussen de lozingen
treedt pas (gedeeltelijk) herstel op van het zuurstofgehalte bij een onderlinge afstand van 200 meter.

De resultaten geven handvatten om een besluit te nemen over het al dan niet aanpassen van de IBA’s.
Daarvoor is het van belang om de resultaten goed te kunnen duiden. De vraag is enerzijds: hoe betrouwbaar
zijn de resultaten? Anderzijds is de vraag: in hoeverre zijn de (gemodelleerde) effecten acceptabel? Hierop
wordt in de volgende alinea ingegaan.
Betrouwbaarheid van de resultaten
Een belangrijk deel van de bevindingen leunt op de resultaten van de modelberekeningen, met name de
SOBEK-resultaten. Deze leunen op hun beurt weer sterk op de invoergegevens en aannames. Voorbeelden
zijn meetgegevens van de effluentkwaliteit, debieten van de lozing en van de wateraanvoer. Hierin kunnen
uiteraard altijd fouten of onzekerheden zitten. De gekozen waarden voor de scenario’s zijn echter logisch en
dekken een breed scala aan situaties af. Hierdoor kan ook de gevoeligheid van de uitkomsten voor de
variatie in invoergegevens ook goed worden geduid.
Met betrekking tot de modelleringen met SOBEK geldt verder dat het modelinstrumentarium een lange
ontwikkelingshistorie heeft en door veel gebruikers wordt toegepast. De daarin gebruikte formules en
standaardinstellingen zijn uitvoerig getest en worden wereldwijd gebruikt. Wel is de keuze van de
parameterinstellingen van invloed op de uitkomst. Dit geldt vooral de reaëratie, wat lastig is te berekenen in
stagnante (stilstaande) wateren als vijvers en sloten. Er is echter uitgegaan van de standaard instellingen,
die ook voor het modelleren van de effecten van overstorten op stadswateren worden gebruikt. Belangrijke
check is of de uitkomsten logisch zijn en overeenkomen met andere berekeningen. Het blijkt dat de
resultaten van de online modelleringen, orde-grootte, een vergelijkbaar beeld geven als de SOBEK
berekeningen. Dit geeft aan dat verwacht mag worden dat de resultaten in grote lijnen kloppen. De
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resultaten geven ook aanleiding om gericht te meten bij de pilots. De modelresultaten geven aan wat
verwacht mag worden, veldmetingen kunnen uitwijzen in hoeverre dat ook klopt!
Een belangrijke aanvulling op bovenstaande is dat slechts een deel van de processen in de wateren is
gemodelleerd. Alleen de zuurstofvraag van de lozing (BZV-afbraak en denitrificatie) en de zuurstofaanvoer
vanuit de lucht (re-aeratie) zijn gemodelleerd. In werkelijkheid is de zuurstofhuishouding complexer. Ook
productie en consumptie (respiratie) door planten en dieren en sedimentzuurstofverbruik spelen een
belangrijke rol. Soms kan dit het effect van een lozing overstijgen. Dit is niet beschouwd, omdat we in dit
geval primair geïnteresseerd zijn in het effect van de lozing zelf en omdat een dergelijke modellering ook
zeer complex is. Daarnaast zijn deze factoren zeer systeemspecifiek. NB! Bij de interpretatie van
veldmetingen moet uiteraard wel rekening worden gehouden met deze processen!
De conclusie is dat de modelresultaten verondersteld mogen worden het additionele effect van de lozing van
een IBA of aangepaste IBA op de zuurstofhuishouding, orde-grootte, goed in beeld te brengen. Aanvullende
veldmetingen kunnen deze bevindingen nader onderbouwen.
In hoeverre zijn de (gemodelleerde) effecten acceptabel?
Deze vraag is veel lastiger te beantwoorden. In het geval van lozingen van organisch materiaal, wordt het
zuurstofgehalte algemeen gezien als belangrijkste parameter voor het beoordelen van de effecten op de
waterkwaliteit en ecologie. Er is echter niet één harde norm waarop kan worden getoetst. Bovendien is het
effect van een lozing ook in tijd en ruimte variabel. Daarnaast geldt dat in sloten ook “van nature” al sterke
schommelingen in het zuurstofgehalte plaatsvinden, o.a. tussen dag en nacht. Hoe groter de watergang, hoe
hoger het gemiddelde zuurstofgehalte en hoe geringer de fluctuaties in het algemeen zijn.
Voor de ecologie (planten en dieren) geldt ook dat deze meer of minder zijn aangepast aan fluctuaties in het
zuurstofgehalte. In ondiepe slootjes komen vaak soorten voor die prima tegen fluctuerende en periodiek lage
zuurstofgehalten kunnen zoals zeelten en grote modderkuipers, terwijl soorten als brasem en kolblei in
grotere wateren voorkomen met voldoende zuurstof. In dat opzicht zijn de grotere wateren “gevoeliger” en
ligt het voor de hand om daar strengere normen te stellen. Aan de andere kant laten de modelleringen zien
dat in de grotere wateren slechts zeer lokaal en alleen onder extreme omstandigheden lagere
zuurstofgehalte optreden. De vis kan dit prima mijden, soorten die plaatsgebonden zijn echter weer niet. In
die zin is ook de schaal waarop een effect optreedt van belang, ten opzichte van de schaal van het gehele
watersysteem.
In dit rapport wordt deze vraag niet beantwoord. Wel is bij de interpretatie van de SOBEK-resultaten de
keuze gemaakt om te focussen op de zuurstofgehalte < 3 mg/l, wat wel wordt gerelateerd aan vissterfte
(Osté, et. al., 2016). Ook dit is geen harde grens, wel laat het zien dat het effect naar verwachting
substantieel is en dat zuurstofloosheid (in combinatie met andere factoren) niet uit te sluiten is. Ook is
gekeken naar cumulatie en “herstel”, feitelijk wordt daarmee beoordeeld in hoeverre het systeem zelf in
staat is de lozing te “zuiveren”. Dat is geen harde norm die negatieve effecten uitsluit, maar wel een
relevant criterium vanuit het ecologisch functioneren.

4.2 Conclusies
Op basis van de bevindingen in dit rapport kan worden geconcludeerd dat het effect van één enkele lozing
op een watergang naar verwachting niet tot grootschalige en langdurige zuurstofarme condities zal leiden.
Het grootste effect treedt op in de kleinere (tertiaire) watergangen, wellicht over enkele honderden meters.
Bij meerder lozingen op dezelfde watergang, op een onderlinge afstand van 200 meter of minder, treedt al
snel cumulatie op. Voor de kleinere (tertiaire) watergangen leidt dit tot zuurstofarme condities over grote
lengte, bij secundaire watergangen lijkt er vanaf circa 200 meter herstel te kunnen optreden. Voor primaire
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watergangen wordt wel een daling in het zuurstofgehalte verwacht, echter deze daalt nooit over grote
lengtes tot zeer lage waarden (< 3 mg/l).
In hoeverre dit al dan niet acceptabel is, kan in dit rapport niet worden beantwoord.

4.3 Aanbevelingen
Aanbevolen wordt om de bevindingen uit dit rapport nader te onderzoeken in het veld. In eerste instantie
door in de zomerperiode enkele malen zuurstof te meten nabij en op enige afstand van de lozingspunten van
IBA’s en aangepaste IBA’s. Bij voorkeur ook op plaatsen met meerdere lozingen dicht bij elkaar. Hiermee
kunnen lengteprofielen worden gemaakt, die kunnen worden vergeleken met de modelleringen.
Aanvullend kan ook naar de biota worden gekeken, bijvoorbeeld naar de samenstelling van de macrofauna
of de diatomeeën. Verwacht mag worden dat vooral de macrofauna in de waterbodem beïnvloed wordt door
de lozing. Ook hier wordt aanbevolen op verschillende afstanden van de lozing te monsteren en de
samenstelling onderling te vergelijken.
Ten slotte wordt aanbevolen, op basis van de bevindingen uit dit rapport, de discussie te voeren over welke
effecten wel en niet acceptabel zijn. Daarbij gaat het om de effecten op het zuurstofgehalte in tijd en ruimte,
beoordeeld vanuit het ecologisch functioneren van het watersysteem. Wellicht kan het zelfreinigende
vermogen van het water als criterium worden uitgewerkt. Uiteindelijk moeten ook andere criteria, zoals
kosten, stank of andere overlast bij de afweging worden betrokken.
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BIJLAGE II. SITUATIES LOZINGEN IBA’S

Kenmerken ontvangende watersystemen
De kenmerken van de ontvangende wateren zijn verzameld door het bodemtype in een straal van 200 meter
van de IBA en de leggergegevens van de dichtstbijzijnde watergang te verzamelen (GIS-actie Martin Meirink).
NB! Hierin kunnen uiteraard fouten optreden, wanneer het lozingspunt niet ligt in de dichtstbijzijnde
watergang volgens de legger, maar in een andere watergang. Toch geeft het een globaal beeld van de variatie
in de lozingssituaties.
Uit de analyse komt naar voren dat de IBA’s veelal lozen op kleinere watergangen, vooral in het secundaire
watersysteem (tabel II.1). Verder liggen ze voor meer dan de helft in kleigebied en voor circa 40% in
veengebied, in zandgebied is het aantal beperkt (tabel II.2). De range in dimensies (breedtes) van de
watergangen is per categorie van wateren (primair, secundair en tertiair) weergegeven in figuur II.1 en per
bodemtype in figuur II.2. Het betreft de breedtes uit de legger, hiervan is bekend dat deze vaak verschillen
van de werkelijke breedte. Bij steekproefsgewijze controle met Google Maps blijkt dat de breedte inderdaad
vaak afwijkt en door uit te gaan van de leggergegevens eerder wordt onderschat dan overschat. De
waterbreedte van de primaire watergangen ligt volgens de legger overwegend tussen 5 en 15 meter, die van
de secundaire en tertiaire watergangen rond de 2 meter. Dit laatste is opvallend omdat mag worden verwacht
dat de secundaire watergangen veelal breder zijn dan de tertiaire. Ook is opvallend dat de watergangen in
veengebied volgens de leggerdata veelal niet breder zijn dan die in klei- en zandgebied. Gewoonlijk is dat wel
het geval (groter aandeel open water en bredere watergangen in veengebied).
Tabel II.1. Verdeling van de waarnemingen over de verschillende typen en categorieën van watergangen.
type watergang

primair

boezemvaarweg
boezemwater

secundair

33

33
102

102

68

68

natuurwater
overig

23

poldervaarweg

1

schouwsloot

1

6

6

66

89
1

263

wegsloot
Eindtotaal

totaal
1

dijksloot
hoofdwaterloop

tertiair

1

32

169
104

296
169

557

104

765

Tabel II.2. Verdeling van de waarnemingen over de bodemtypen.
bodemtype (dominant)

aantal

%

klei

426

56

onbekend

6

veen

288

zand

45

Eindtotaal

765

1
38
6
100
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Figuur II.1. Boxplots van de bodem- en water breedte voor de verschillende categorieën van watergangen.

bodem- en waterbreedte per categorie
45

waterbreedte volgens legger

bodembreedte volgens legger

40
35
30
25
20
15
10
5
0
primair
(n=92)

secundair tertiair (n=80)
(n=539)
Min Outlier

primair
(n=90)

secundair tertiair (n=37)
(n=527)

Max Outlier

Figuur II.2. Boxplots van de bodem- en water breedte voor de verschillende bodemtypen.

bodem- en waterbreedte per bodemtype
45

waterbreedte volgens legger

bodembreedte volgens legger

40
35
30
25
20
15
10
5
0
klei (n=410) veen (n=249) zand (n=45)
Min Outlier

klei (n=401) veen (n=215) zand (n=35)
Max Outlier

Om wat meer gevoel te krijgen voor de verschillende lozingssituaties zijn in GIS de
locaties van de IBA’s ingelezen en is een aantal situaties wat nader bekeken.
Daaruit blijkt al dat er enkele concentratiegebieden te zien zijn. Dit kan betekenen
dat er ook meerdere lozingen op één enkele watergang plaatsvinden. Dit is
uiteraard van belang om dat er sprake kan zijn van een cumulatief effect. Hier is
dan ook specifiek naar gekeken. Onderstaand worden één representatief geachte
situatie in kleigebied en één in veengebied kort beschreven. Deze geven input voor
enkele scenario’s om het effect van de lozingen modelmatig door te rekenen.
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Situatie 1: Kleigebied, secundaire waterloop (blauw), circa 2 meter breed. Meerdere lozingen op één waterloop,
gemiddelde afstand tussen lozingen circa 100 meter. Sloot lijkt bedekt met een krooslaag.

Situatie 2: Veengebied, linksboven secundaire waterloop, circa 5 meter breed, geen kroos. Meerdere lozingen
op één waterloop, afstand tussen lozingen gemiddeld circa 300 meter. Rechtsonder, een cluster van IBA’s,
waarvan soms lastig is te zien waar deze op lozen. Sloten in de omgeving zijn echter circa 3-5 meter breed,
soms bedekt met een krooslaag.
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BIJLAGE III. MEETRESULTATEN IBA’S EN AANGEPASTE IBA’S EN VERGELIJKING MET NORM
In deze bijlage zijn de meetgegevens van BZV5, CZV, NH4 en zwevend stof grafisch gepresenteerd. Dit is
gedaan voor de IBA’s (uitgesplitst naar type 2 en type 3 en meetjaar) en voor de omgebouwde IBA’s
(uitgesplitst naar type, t2-pilot en t3-pilot). In de figuren zijn naast de meetresultaten ook normen
opgenomen. Dit zijn geen normen waaraan in het veld daadwerkelijk wordt getoetst, maar emissie–eisen ten
behoeve van certificering voor IBA’s en septic tanks (CUWVO, 1999). De meetwaarden en normen zijn
weergegeven voor de verschillende behandelingsmethoden (VST = verbeterde septic tank, IBA2 = IBA type 2,
IBA3 = IBA type 3).
Figuur III.1. BZV5 op basis van meetgegevens van HHNK, eenheid is mgO2/l. Zie tekst voor uitleg.

BZV per type voor de periode 2013-2015
450

Min Outlier

Max Outlier

Norm VST

Norm IBA2

Norm IBA3A

400
350
300
250
200
150
100
50
0
type 2 (2013 type 2 (2014 type 2 (2015 t2-pilot (2015) type 3 (2013 type 3 (2014 type 3 (2015 t3-pilot (2015)
(n=15)
(n=12)
(n=14)
(n=12)
(n=25)
(n=26)
(n=22)
(n=12)

Figuur III.2. CZV op basis van meetgegevens van HHNK, eenheid is mgO2/l. Zie tekst voor uitleg.

CZV per type voor de periode 2013-2015
800

Min Outlier

Max Outlier

Norm VST

Norm IBA2

Norm IBA3A

700
600
500
400
300
200
100
0
type 2 (2013 type 2 (2014 type 2 (2015 t2-pilot (2015) type 3 (2013 type 3 (2014 type 3 (2015 t3-pilot (2015)
(n=15)
(n=12)
(n=14)
(n=12)
(n=25)
(n=26)
(n=22)
(n=12)
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Figuur III.3. Ammonium (NH4) op basis van meetgegevens van HHNK, eenheid is mgN/l. Zie tekst voor uitleg.
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Figuur III.4. Zwevend stof op basis van meetgegevens van HHNK, eenheid is mg/l. Zie tekst voor uitleg.

Zwevend stof per type voor de periode 2013-2015
350

Min Outlier

Max Outlier

Norm VST

Norm IBA2

Norm IBA3A

300
250
200
150
100
50
0
type 2 (2013 type 2 (2014 type 2 (2015 t2-pilot (2015) type 3 (2013 type 3 (2014 type 3 (2015 t3-pilot (2015)
(n=14)
(n=12)
(n=14)
(n=12)
(n=25)
(n=26)
(n=22)
(n=12)

Bijlage III, pagina 2

BIJLAGE IV. UITWERKING SCENARIO’S
Bij het simuleren van de lozingen is het van belang om de verschillen in situaties (stilstaand of stromend, klein
watervolume of groter water, één lozing of meerdere na elkaar) mee te nemen. In overleg met de hydrologen
van HHNK is besloten om te kijken of enkele standaardsituaties doorgerekend kunnen worden. Besloten is om
de volgende situaties – stationair, dus gedurende een periode met een vast aanvoerdebiet, een vast
lozingsdebiet een vaste concentratie en een constante temperatuur - te simuleren:
•
Dimensies: een kleine, middelgrote en grotere watergang;
•
Aanvoerdebiet: een situatie zonder externe aan- en afvoer en een situatie met een (jaar-, winter- of
zomer) gemiddelde aan- en afvoer. Gekozen is voor de zomerperiode omdat deze het meest kritisch is;
•
Lozingshoeveelheid en –debiet: een lozing van één of meerdere IBA’s en dezelfde situatie met de
aangepaste IBA’s;
•
Temperatuur: een (extreem) warme periode en een qua temperatuur normale periode.
Dimensies
Qua dimensies geeft de informatie uit de legger zoals gezegd maar beperkt betrouwbare informatie (bijlage
II). Door leggergegevens te combineren met de informatie die is af te lezen van Google Maps, kan wel een
inschatting worden gemaakt van veel voorkomende situaties. Op basis daarvan is gekozen voor:
•
Kleigebied: 2, 4 en 8 meter breedte;
•
Veengebied: 3, 8 en 16 meter breedte.
Aanvoerdebiet
De debieten die mogen worden verwacht in de verschillende (gemiddelde) situaties zijn zonder modellering
lastig te schatten. Toch is dit gedaan door een inschatting te maken op basis van de hydraulische belastingen
die de verschillende delen van het beheergebied kenmerken. Deze zijn afgeleid van waterbalansen van HHNK
(Hermans, 2014, Bijkerk, et. al., 2015).
De hydraulische belasting is de totale hoeveelheid water in m3 die per dag een watersysteem in komt (als
directe neerslag, neerslagafvoer, kwel, inlaat, etc..) gedeeld door het totale wateroppervlak in m2. Het wordt
uitgedrukt in mm/dag. Feitelijk is dit dus de inkomende waterhoeveelheid in liters per dag per m2
wateroppervlak (1 mm op 1 m2 is gelijk aan 1 liter). Hoe hoger de hydraulische belasting hoe korter de
verblijftijd en dus hoe meer verversing.
NB! De hydraulische belasting is het gemiddelde over een (polder)gebied. Lokaal kan dit sterk verschillen. Om de
hoeveelheid water te bepalen die op één locatie - t.h.v. het lozingspunt - wordt aangevoerd, moet worden gekeken hoe en
waar deze locatie ligt in het watersysteem. Dit kan per situatie worden gemodelleerd (lastig, complex, tijdrovend). Bij
benadering kan dit echter ook worden geschat door een schatting te doen van het oppervlak aan water dat via die locatie
het achterliggende gebied afwatert en/of van water voorziet. Voor een (secundaire of tertiaire) perceelsloot is dat oppervlak
gering, voor een (primaire) hoofdwatergang is dat veel groter. Via de gemaalwatergang wordt een heel gebied afgewaterd,
deze heeft daarom (in een afvoersituatie) het hoogste debiet.

Gebieden met een gering aandeel open water (zoals kleigebieden) hebben een hoge hydraulische belasting en
daarmee een korte verblijftijd van het water (gemiddeld). Deze staan links in de figuur IV.1, achteraan deze
bijlage. Veengebieden hebben juist een groot aandeel open water en daarmee een geringere hydraulische
belasting en een langere verblijftijd (rechts in de figuur).
Op basis van bovenstaande kan per situatie een orde-grootte schatting worden gegeven van het debiet door:
1. Een aanname te doen over het oppervlak water (lengte * breedte) dat via een bepaald type watergang
afwatert (bij neerslagoverschot) of juist aanvoert (bij tekort) via de watergang ter hoogte van het
lozingspunt;
2. Dit oppervlak (in m2) te vermenigvuldigen met het hydraulisch debiet (in mm/dag). Dit levert het aantal
liter water dat per tijdseenheid (in dit geval dag) langs stroomt. Voor typische veengebieden (> 10% open
water) is de hydraulische belasting ’s zomers en ’s winters vergelijkbaar en orde grootte 10-20 mm/dag,
voor de modellering is 10 mm/d aangehouden (worst-case). Voor typische kleigebieden (2-5 % open
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water) verschilt dit wel tussen zomer en winter, met in de winter tussen circa 30-160 mm/d en in de
zomer tussen 10 en 130 mm/d. Voor de scenario’s is de lage debietrange aangehouden, ’s zomers 20
mm/d en ’s winters 40 mm/d.
Tabel IV.1 geeft de verschillende situaties weer, onderscheid is gemaakt in klei en veen. De watergangen in
kleigebied zijn gewoonlijk smaller en dieper dan in veengebied. De gekozen hydraulische belasting is hoger in
kleigebied (zomer 20 en winter 40 mm/d) dan in veengebied (jaarrond 10 mm/d). Zand is niet apart
meegenomen, maar is qua dimensies en hydrologie het best vergelijkbaar met klei. Verder is onderscheid
gemaakt in hoofdwatergangen en sloten, voor elk is een aanname gedaan van de gemiddelde breedte en
lengte van de waterlopen in het achterliggende gebied. Afhankelijk van het aanvoerdebiet (0, zomer- en
wintergemiddelde) is voor iedere situatie berekend hoeveel water er wordt aangevoerd. Om de effecten van
de lozingen en de aanpassingen van de IBA’s te evalueren, wordt deze range geacht de situatie in het veld
voldoende te dekken.
Tabel IV.1. Basisgegevens en berekende aanvoerdebieten per bodemtype en type watergang voor de
scenario’s.

kenmerken
achterliggend watersysteem
- lengte waterloop (m)
- gemiddelde breedte waterloop (m)
2
- oppervlak water (m )
waterloop t.h.v. lozingspunt
- breedte (m)
- diepte (m)
schatting aanvoerdebiet
- geen aanvoer (l/s)
- zomergemiddeld (l/s)
- wintergemiddeld (l/s)

klei (zomer 20 en winter 40 mm/d)
veen (jaarrond 10 mm/d)
secundair en tertiar
secundair en tertiar
primair
primair
hoofdwatergang
sloot
sloot (smal) hoofdwatergang
sloot
sloot (smal)
10000
1000
200
10000
1000
200
5
3
2
10
6
2
50000

3000

400

100000

6000

400

8
1

4
0.5

2
0.3

16
0.8

8
0.4

3
0.2

0
12
23

0
0.7
1.4

0
0.1
0.2

0

0

0

12

0.7

0.05

Lozingshoeveelheid
Van HHNK zijn data ontvangen van bemonsteringen van het uitstromende water van de IBA’s in de periode
2013-2015 en van de aangepaste IBA’s uit 2015. De waarnemingen zijn uitgesplitst naar het type IBA (2 of 3)
en naar meetjaren. Hiervan zijn box-plots gemaakt (zie bijlage III), zodat een indruk wordt gekregen van de
range aan waarden en een inschatting kan worden gegeven van de lozingshoeveelheid voor de modelleringen.
Gekeken is vooral naar BZV, CZV, NH4 en zwevend stof. Uit deze data zijn de volgende getallen gedestilleerd
(tabel IV.2).
Tabel IV.2. Mediane
2015.
parameter
BZV
CZV
NH4 (2014-2015)
zwevend stof
debiet

waarden van enkele parameters op basis van metingen van HHNK in de periode 2013eenheid
mg/l
mg/l
mgN/l
mg/l
l/dag

IBA
23
130
43
44
600

aangepaste IBA
270
500
200 (schatting)
77
600

Temperatuur
De watertemperatuur is erg bepalend voor de biologisch (afbraak)processen en daarmee voor het effect van
de lozing op het zuurstofgehalte. In warme en droge perioden is daarnaast vaak weinig verversing in de
uithoeken van het systeem. Dit effect werkt dus dubbelop. De watertemperatuur komt zelden boven de 25
graden Celsius, hoewel kleine en ondiepe wateren snel kunnen opwarmen. Daarom wordt gerekend met:
•
een watertemperatuur van 20 graden Celsius, een waarde die ‘s zomers vaak voorkomt;
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•

met een temperatuur van 25 graden Celsius, een extreme waarde, kan voor enkele scenario’s worden
gekeken naar het effect van een lozing onder extreme condities;

Keuze van scenario’s
Bovenstaande analyse van lozingssituaties en de input daaruit voor de scenario’s maakt een groot aantal
combinaties mogelijk. Om één en ander behapbaar te houden is er voor gekozen de range aan mogelijke
combinaties te beperken en vooralsnog uit te gaan van de kleiwateren. Dit is te rechtvaardigen omdat het
verschil tussen klei en veen kleiner is dan dat tussen hoofdwatergang en (smalle) sloot. De scenario’s worden
gevormd door 1) IBA / aangepaste IBA. 2) situatie zonder aanvoer / zomergemiddelde aanvoer. 3)
hoofdtypen watergangen met bijbehorende dimensies en debieten. Tabel IV.3 laat de combinaties zien. Hierbij
kan nog gevarieerd worden met de watertemperatuur en met de afstand tussen lozingen (zie bijschrift).
Besloten is om voor de temperatuur standaard van 20 graden Celcius uit te gaan, maar om te kijken wat het
effect is ook alle scenario’s met een temperatuur van 25 graden Celcius door te rekenen. Door verschillende
lozingen op verschillende afstand van elkaar te simuleren, kan worden gekeken of er sprake is van een
cumulatief effect.
Tabel IV.3. Samenvattend overzicht basisscenario’s. Daarbij wordt standaard uitgegaan van een
watertemperatuur van 20 graden Celcius. Deze scenario’s zijn tevens doorgerekend voor een
watertemperatuur van 25 graden Celsius en voor een situatie waarbij meerdere lozingen op één watergang
plaats vinden, met een onderlinge afstand van 50, 100 en 200 meter.
IBA

sloot (smal)

hoofdwatergang

sloot

sloot (smal)

hoofdwatergang

sloot

sloot (smal)

1

sloot

eenheid

ZGM aanvoer

hoofdwatergang

kenmerk

geen aanvoer

sloot (smal)

scenario

ZGM aanvoer

sloot

hoofdwatergang

geen aanvoer

aangepaste IBA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ontvangend water

breedte

m

8

4

2

8

4

2

8

4

2

8

4

2

diepte

m

1

0.5

0.3

1

0.5

0.3

1

0.5

0.3

1

0.5

0.3

aanvoerdebiet

l/s

12

0.7

0.1

12

0.7

0.1

BZV

mg/l O2

23

270

CZV

mg/l O2

130

500

NH4

mgN/l

43

200 (schatting)

zwevend stof

mg/l

44

77

debiet

l/dag

600

600

0

0

lozing
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Figuur IV.1. Hydraulische debieten in relatie tot % open water balansgebieden HHNK

Gering % open water en korte verblijftijd Hoog % open water en lange verblijftijd

De hydraulische belasting en het percentage open water bepalen de verblijftijd.
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BIJLAGE V. BEREKENEN ZUURSTOFDIP DOOR LOZING IBA’S EN AANGEPASTE IBA’S
Online model voor de bepaling van het effect van een IBA-lozing
Er zijn op internet verschillende (online of Excel) modellen te vinden om het effect van een lozing op het
zuurstofgehalte te berekenen. Eén model dat vrij eenvoudig toepasbaar is voor de situatie bij HHNK is het
online model van de San Diego State University. Dit model modelleert de “dissolved oxygen (DO) sag curve”
ofwel (de dip in) het opgeloste zuurstof als functie van een lozing (van BZV5) en de afstand tot die lozing (zie:
http://onlinecalc.sdsu.edu/onlinedo.php). Met dit model zijn de opgestelde scenario’s doorgerekend met de
volgende uitgangspunten:
Constante voor BZV-afbraak:
Op http://onlinecalc.sdsu.edu/onlinedosagdeoxygenation.html staan waarden voor de afbraakconstante van
verschillende soorten water, gekozen is voor:
•

deoxygenation = 0.35 d-1 (grens untreated - treated waste water)

Constanten voor reaëratie:
Reaëratie is afhankelijk van temperatuur, maar vooral ook van de mate van stroming en de windinvloed. Veel
bestaande relaties gaan uit van stroming (lozing op stromende wateren), sommige van wind (meren en
plassen). Bij sloten en kleine plasjes (stadsvijvers) zijn stroming en wind echter vaak (zeer) gering, de relaties
leveren dan een zeer lage reaëratie op of deze is zelfs nul. Op de online site van San Diego University wordt
een waarde va 0.6 d-1 als minimum aangehouden, echter andere auteurs hanteren nog lagere waarden voor
stagnante systeemen (Aalderink, 1999). Daarom is gerekend met:
•

oygenation = 0.6 d-1 (minimumwaarde volgens: http://onlinecalc.sdsu.edu/onlineoxygenation.php) en

•

oygenation = 0.1 d-1 (minimum volgens Aaldrink 1999??) van toepassing voor stagnante systemen als
vijvers en sloten

Debiet en stroomsnelheid (ZGM) aanvoerwater:
Uit de opgestelde scenario’s zijn de debieten overgenomen en omgerekend naar stroomsnelheden:
•

slootje 2m breed 0.3 m diep: debiet = 0.0001 (m3/s), stroomsnelheid = 0.000166667 (m/s)

•

sloot 4m breed 0.5m diep :

•

hoofdwatergang 8m breed 1m diep :

debiet = 0.0007 (m3/s), stroomsnelheid = 0.00035 (m/s)
debiet = 0.012 (m3/s), stroomsnelheid = 0.0015 (m/s)

Kwaliteit aanvoerwater:
•

BZV5: kan niet worden ingevoerd

•

O2: 7 mg/l

Lozing:
Uit de opgestelde scenario’s zijn het volgende lozingsdebiet en effluentkwaliteit overgenomen:
•

debiet effluent: 0.006944444 (l/s);

•

kwaliteit effluent (BZV5): 250 (mg/l).

Resultaat online model
Figuur V.1 geeft het resultaat weer van het zuurstofverloop voor een slootje, sloot en hoofdwatergang bij
toepassing van het online model met de uitgangspunten zoals hierboven beschreven. Daarbij is gerekend met
2 verschillende reaëratieconstanten, zoals hierboven ook aangegeven. Zoals mag worden verwacht is het
effect het grootst in de kleinste watergang en bij toepassing van de laagste reaëratieconstante (rechtsboven).
In die situatie treedt op een afstand van circa 50 meter van de lozing zuurstofloosheid op over een afstand
van circa 50 meter. Na circa 300 meter is het gehalte weer terug op het aanvangsniveau. Voor de grotere
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watergangen is het effect beperkt of zelfs niet waarneembaar en stijgt het zuurstofgehalte onder invloed van
reaëratie naar het verzadigingsniveau.
Figuur V.1. Berekende zuurstofverloop met de online tool van de San Diego State University. Links, met een
reaëratieconstante van 0.6 d-1, rechts met een waarde van 0.1 d-1. NB! De in de figuren links is de maximale
afstand tot de lozing 100 meter, rechts tot 1 km.

Kanttekeningen bij toepassing van het online model
Het online model is gebaseerd op algemeen geaccepteerde relaties en formules. Het is echter een
vereenvoudigd model, waarbij de volgende kanttekeningen geplaatst moeten worden:
•

Het NH4–gehalte in de lozing kan niet worden opgegeven, terwijl de hoeveelheid zuurstof om NH4 om te
zetten naar NO3 (denitrificatie) flink is, namelijk 3.43 mgO2 per mgN. Bij een lozing van 200mg NH4-N/l
(schatting omgebouwde IBA) is dit dus circa 686 mgO2/l en overschrijdt daarmee het BZV5 (circa 250
mg/l) fors. De vraag is met welke snelheid en in welke mate de denitrificatie optreedt, hiervoor is een
complexere modellering nodig. Complexere modellen (zoals SOBEK) maken wel onderscheid in BZV5 en
NH4.

•

De kwaliteit van het aanvoerwater, in termen van BZV5 en ammonium, en de zuurstofvraag van het
sediment worden niet meegenomen in de berekening. Dit is niet direct een probleem wanneer alleen het
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effect van de lozing wordt beschouwd, maar dit moet wel bij de interpretatie van de resultaten worden
meegenomen;
•

De modellering laat zien dat het resultaat erg wordt beïnvloed door de reaëratie-constante. Het is lastig
om hiervoor goede waarden te vinden, echter de waarde van 0.1 d-1 lijkt wel te gelden als een absolute
minimumwaarde, met andere woorden: toepassing van 0.1 d-1 kan worden gezien als een worst-case
benadering.

Op basis van bovenstaande kanttekeningen is nog een aantal scenario’s met de online tool doorgerekend. Ter
referentie is een lozing van BZV van de oorspronkelijke IBA (23 mg/l) op een klein slootje berekend (figuur
V.2, linksboven). Daarnaast is geprobeerd het effect van NH4 te schatten, door het BZV van de lozing te
vermeerderen met de maximale zuurstofvraag van het NH4 (250+686 = 936 mg/l). Dit is weergegeven in de
overige afbeeldingen in figuur V.2.
Figuur V.2. Berekende zuurstofverloop met de online tool van de San Diego State University. Linksboven, voor
een lozing van een (normaal functionerende) IBA op een slootje (breedte =2, diepte =0.3 en BZV5 = 23 mg/l)
en de overige figuren voor een aangepaste IBA op de drie onderscheiden watertypen, waarbij het BZV is
vermeerderd met de totale zuurstofvraag van NH4 (250 + 686 = 936 mg/l).

Nu blijkt ook in de sloot van 4 meter breed en 0.5 meter diep een duidelijk waarneembaar effect op te treden,
waarbij het zuurstofgehalte over een traject van circa 250 meter daalt beneden tot waarden beneden 5 mg/l.
in de hoofdwatergang is geen duidelijk effect waarneembaar.
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BIJLAGE VI. MODELLERING (SOBEK WQ) ZUURSTOFVERLAGING DOOR IBA LOZINGEN
Auteur: Jeroen Hermans (HHNK)
Inleiding
De invloed van lozingen door IBA's en aangepaste IBA's op het zuurstofgehalte is in beeld gebracht in een
modellering door de afbraak en omzetting van BZV en NH4 in het lozingswater. Natuurlijke processen die
reeds plaatsvinden in een watergang zoals zuurstofvraag van de bodem, reductie reaeratie door
kroosbedekking of overmatige algengroei is niet in de modellering beschouwd. De resultaten tonen dus de
additionele zuurstof reductie die zal plaatsvinden tgv de lozingen.
Scenario's
Het effect is bepaald voor een groot aantal verschillende situaties waardoor kan worden ingeschat in welke
situaties de lozing tot problemen kan leiden.
De situaties verschillen in:
•

Kwaliteit van de lozing (standaard IBA en aangepaste IBA)

•

Omvang van het ontvangende oppervlaktewater (2, 4 en 8 m op waterlijn);

•

Doorstroming van het ontvangende oppervlaktewater (geen en basisafvoer);

•

Enkele lozing en in serie (onderlinge afstand 50, 100 en 200 m)

•

Watertemperatuur (20 en 25 °C);

•

Vast IBA lozingsvolume: 600 l/d.

Enkele uitgangspunten zijn in onderstaande tabel nader gekwantificeerd.
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Waterkwaliteit processen
Voor het berekenen van de zuurstofconcentratie is gebruik gemaakt van de met SOBEK meegeleverde subset
aan processen 'Simple Oxigen Model' en de bijbehorende proces coëfficiënten:
•

CFLBOD (oxygen function level for oxygen below COXBOD): 0 (-)

•

COXBOD (critical oxygen concentration for BOD decay): 1 (gO2/m3)

•

fSOD (zeroth-order sediment oxygen demand flux):

•

KLRear (reaeration transfer coefficient):

0 (gO2/m2/d)

•

OOXBOD (optimum oxygen concentration for BOD decay):

0,35 (m/d)
5 (gO2/m3)

•

RcBOD (decay rate BOD (first pool) at 20 oC):

•

RcNit (first-order nitrification rate):

0,6 (1/d)

•

RcSOD (decay rate SOD at 20 oC):

•

SWRear (switch for oxygen reaeration formulation (1-12)): 12 (-)

•

BOD5 (BOD5):

•

BODu (calculated carbonaceous BOD at ultimate):

0 (gO2/m3);

•

O2funcBOD (oxygen function for decay of CBOD):

0 (-).

0,5 (1/d)
0 (1/d)
0 (gO2/m3);

Concentraties
In de modellering dient voor vier verschillende watertypen een concentratie te worden opgegeven:
•

•

•

•

Initiële waarden (gebaseerd op verschillende metingen in het gebied):
o

NH4: 0,5 mg/l;

o

BZV: 5 mg/l;

o

O2: 7 mg/l.

Doorstroming (gebaseerd op verschillende metingen in het gebied):
o

NH4: 0,5 mg/l;

o

BZV: 5 mg/l;

o

O2: 7 mg/l.

Standaard IBA (gebaseerd monster analyse van lozingen):
o

NH4: 43 mg/l;

o

BZV: 23 mg/l;

o

O2: 0 mg/l.

Aangepaste IBA (gebaseerd monster analyse van lozingen)
o

NH4: 270 mg/l;

o

BZV: 200 mg/l;

o

O2: 0 mg/l.

Model
Per scenario is een model aangemaakt dat bestaat uit een waterloop van 1 km lengte. Aan de linkerkant is
een randvoorwaarde (roze vierkant) toegevoegd voor de doorspoeling en aan de rechterkant is een
peilrandvoorwaarde (roze vierkant) toegevoegd.
Om de 9 m is een rekenpunt (witte stip) toegevoegd. Er is gekozen voor 9 m omdat bij 10 m het rekenpunt
bij de scenario's met meerdere lozingspunten samen kan vallen met een van de lozingspunten. Dat laatste
levert in SOBEK een fout op omdat een lozingspunt moet op een segment en niet op een rekenpunt moet
liggen.

De IBA lozing is in bovenstaand figuur de oranje ruit. Bij de scenario's met lozingen in serie zijn meerdere van
deze lozingspunten opgenomen.
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Periode berekening
Het effect van de lozing is het grootst als zich een lange warme, droge periode voor doet zonder wind. Dat
komt omdat de lozing dan minimaal wordt verdund met regenwater, de afbraak processen het snelst verlopen
en de reaeratie het kleinst is (deze is afhankelijk van stroming en wind).
Om in het model in deze meest conservatieve situatie te komen is een reken periode gekozen waarbij de
concentraties stationair worden en er dus geen veranderingen meer in de tijd optreden. Voor sommige
scenario's (klein lozingsdebiet, geen doorstroming en veel ontvangend water) is een rekenperiode van meer
dan 6 maanden aangehouden. In praktijk zal de warme periode zonder regen en wind niet zo lang aanhouden.
Hier zou rekening mee moeten worden gehouden in de interpretatie van de effecten.
Reaeratie
De zuurstof daling is voor een belangrijk deel afhankelijk van de reaeratiesnelheid. Voor het modelleren van
de reaeratie zijn veel verschillende formules beschikbaar. Omdat dit proces zo belangrijk is en er veel
manieren bestaan om dit te beschrijven is dit proces nader bekeken.
Reaeratie is afhankelijk van stroomsnelheid, wind en in praktijk ook neerslag. Omdat er in de scenario's geen
of nauwelijks stroming optreedt en er gerekend is zonder wind is de reaeratie snelheid laag en tevens alleen
nog lineair afhankelijk van het verschil tussen de actuele zuurstofconcentratie en de
verzadigingszuurstofconcentratie. Is dit verschil hoog, bv 6 gO2/m3 dan bedraagt de flux 1,2 g/m2/d en is het
verschil kleiner, bv 3 gO2/m3 dan is de flux nog maar 0,6 g/m2/d.
Diepe watergangen moeten met die flux een groter watervolume voeden dus kunnen minder snel aan de
zuurstofvraag voldoen. Als je de flux uitdrukt in het aandeel van het tekort dat ze per dag kunnen aanvullen is
dat als volgt:
•

Primair (8 m op waterlijn en gemiddeld 0,75 m diep): 0,27 1/d;

•

Primair (4 m op waterlijn en gemiddeld 0,37 m diep): 0,54 1/d;

•

Primair (2 m op waterlijn en gemiddeld 0,21 m diep): 0,95 1/d.

Deze laatste waarden zijn vergeleken met getallen die in de literatuur te vinden zijn over reaeratie en komen
daarmee goed overeen.
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RESULTATEN SCENARIO’S TEMPERATUUR=20 oC
Scenario’s standaard IBA, temperatuur = 20 graden Celcius, enkele lozing
1.

Primair, standaard IBA, geen doorspoeling

2. Secundair, standaard IBA, geen doorspoeling

3. Tertiair, standaard IBA, geen doorspoeling

4. Primair, standaard IBA, doorspoeling

5. Secundair, standaard IBA, doorspoeling

6. Tertiair, standaard IBA, doorspoeling

Scenario’s aangepaste IBA, temperatuur = 20 graden Celcius, enkele lozing
7. Primair, aangepaste IBA, geen doorspoeling

8. Secundair, aangepaste IBA, geen doorspoeling

9. Tertiair, aangepaste IBA, geen doorspoeling

10. Primair, aangepaste IBA, doorspoeling

11. Secundair, aangepaste IBA, doorspoeling

12. Tertiair, aangepaste IBA, doorspoeling
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Scenario’s standaard IBA, temperatuur = 20 graden Celcius, lozing om de 50 meter
13. Primair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

14. Secundair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

15. Tertiair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

16. Primair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

17. Secundair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

18. Tertiair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

Scenario’s aangepaste IBA, temperatuur = 20 graden Celcius, lozing om de 50 meter
19. Primair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

20. Secundair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

21. Tertiair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

22. Primair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

23. Secundair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

24. Tertiair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 50 m
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Scenario’s standaard IBA, temperatuur = 20 graden Celcius, lozing om de 100 meter

25. Primair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

26. Secundair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

27. Tertiair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

28. Primair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

29. Secundair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

30. Tertiair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

Scenario’s aangepaste IBA, temperatuur = 20 graden Celcius, lozing om de 100 meter
31. Primair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

32. Secundair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

33. Tertiair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

34. Primair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

35. Secundair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

36. Tertiair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 100 m
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Scenario’s standaard IBA, temperatuur = 20 graden Celcius, lozing om de 200 meter
37. Primair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

38. Secundair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

39. Tertiair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

40. Primair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

41. Secundair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

42. Tertiair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

Scenario’s aangepaste IBA, temperatuur = 20 graden Celcius, lozing om de 200 meter
43. Primair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

44. Secundair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

45. Tertiair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

46. Primair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

47. Secundair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

48. Tertiair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 200 m
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RESULTATEN SCENARIO'S TEMPERATUUR=25 oC
Scenario’s standaard IBA, temperatuur = 25 graden Celcius, enkele lozing
49. Primair, standaard IBA, geen doorspoeling

50. Secundair, standaard IBA, geen doorspoeling

51. Tertiair, standaard IBA, geen doorspoeling

52. Primair, standaard IBA, doorspoeling

53. Secundair, standaard IBA, doorspoeling

54. Tertiair, standaard IBA, doorspoeling

Scenario’s aangepaste IBA, temperatuur = 25 graden Celcius, enkele lozing
55. Primair, aangepaste IBA, geen doorspoeling

56. Secundair, aangepaste IBA, geen doorspoeling

57. Tertiair, aangepaste IBA, geen doorspoeling

58. Primair, aangepaste IBA, doorspoeling

59. Secundair, aangepaste IBA, doorspoeling

60. Tertiair, aangepaste IBA, doorspoeling

Bijlage VI, pagina 8

Nico Jaarsma rapport HHNK11 Beoordeling effecten aanpassing IBA’s d.d. 14-07-2016

Scenario’s standaard IBA, temperatuur = 25 graden Celcius, lozing om de 50 meter
61. Primair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

62. Secundair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

63. Tertiair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

64. Primair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

65. Secundair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

66. Tertiair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

Scenario’s aangepaste IBA, temperatuur = 25 graden Celcius, lozing om de 50 meter
67. Primair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

68. Secundair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

69. Tertiair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

70. Primair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

71. Secundair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 50 m

72. Tertiair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 50 m
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Scenario’s standaard IBA, temperatuur = 25 graden Celcius, lozing om de 100 meter
73. Primair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

74. Secundair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

75. Tertiair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

76. Primair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

77. Secundair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

78. Tertiair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

Scenario’s aangepaste IBA, temperatuur = 25 graden Celcius, lozing om de 100 meter
79. Primair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

80. Secundair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

81. Tertiair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

82. Primair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

83. Secundair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

84. Tertiair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 100 m

Bijlage VI, pagina 10

Nico Jaarsma rapport HHNK11 Beoordeling effecten aanpassing IBA’s d.d. 14-07-2016

Scenario’s standaard IBA, temperatuur = 25 graden Celcius, lozing om de 200 meter
85. Primair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

86. Secundair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

87. Tertiair, standaard IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

88. Primair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

89. Secundair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

90. Tertiair, standaard IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

Scenario’s aangepaste IBA, temperatuur = 25 graden Celcius, lozing om de 200 meter
91. Primair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

92. Secundair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

93. Tertiair, aangepaste IBA, geen doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

94. Primair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

95. Secundair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 200 m

96. Tertiair, aangepaste IBA, doorspoeling, serie lozingen om de 200 m
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